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Samenvatting

Door middel van deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de afronding
van de gesprekken met de bij het Project Gezondheidspark betrokken partijen om
te komen tot integrale beëindiging van alle contractuele relaties voor dit project.
Een en ander vormt de afronding van besluitvorming van ons college van 6 februari
2018 en uw raad van 25 november 2014.
Inleiding

Bij raadsinformatiebrief van 6 februari 2018, kenmerk MO/2003077, hebben wij u
geïnformeerd over het beëindigen van alle contractuele relaties met betrekking tot
het project Gezondheidspark en de stand van zaken in de gesprekken met de
daarbij betrokken partijen. Medio 2014 was al overeenstemming bereikt over het
afzien van verdere samenwerking met Multi Vastgoed B.V.
Met het bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis (hierna: ASz) was ter zake
nog niet tot overeenstemming gekomen.
Doelstelling

Zoals in genoemde raadsinformatiebrief gemeld kon met ASz in eerste instantie niet
tot overeenstemming worden gekomen over een afscheidsregeling. Om de impasse
te doorbreken hebben beide partijen gezamenlijk opdracht gegeven voor het
uitbrengen van een deskundigenrapportage. Op basis van het ontvangen juridisch
advies hebben wij op 6 februari 2018 besloten in deze geen juridische procedure te
starten om van het ASz nakoming te eisen. In het verlengde daarvan zijn wij met
ASz gesprekken aangegaan met als doel overeenstemming te bereiken over het
sluiten van een ontbindingsovereenkomst. Thans kunnen wij u meedelen dat het
overleg inmiddels tot overeenstemming heeft geleid over de tekst van een te
sluiten zgn. vaststellingsovereenkomst, waarin de beëindiging van de
samenwerking wordt geformaliseerd.
Formaliseren einde samenwerking

Het akkoord van de zijde van ASz op deze overeenkomst maakt eveneens de weg
vrij om thans ook de beëindiging van de contractuele relatie met Multi definitief af
te ronden.
Een en ander houdt in dat thans een tweetal vaststellingsovereenkomsten worden
gesloten tussen de bij het project betrokken partijen, waarin beëindiging van de
samenwerking wordt vastgelegd. Als gevolg daarvan zullen partijen over en weer
geen aanspraken hoe ook genaamd of omschreven meer hebben jegens elkaar.
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Deze formalisering betekent dan ook het definitieve einde van het Project
Gezondheidspark zoals partijen dat oorspronkelijk voor ogen hadden, zij het met
uitzondering van de Overkampzone.
Overkampzone

Medio 2007 is tussen ASz en (thans) AM B.V. een Realiseringsovereenkomst
gesloten ten behoeve van de ontwikkeling en bouw van 3 woontorens in de
Overkampzone als onderdeel van het Project Gezondheidspark. Eén toren is
inmiddels gereed en naar verwachting zal de bouw van woontoren 2 volgens
planning medio juli a.s. aanvangen. Woontoren 3 volgt later. De gemeente was in
deze relatie geen contractpartij, maar leverde in het kader van de met ASz gesloten
overeenkomsten, de bouwgrond via ASz aan AM. Het ASz verliest deze "tussen"
positie, nu de samenwerkingscontracten worden beëindigd.
In de context van het ontbinden van de contractuele relaties tussen gemeente en
ASz is in verband daarmee nu overeengekomen dat de gemeente de contractpositie
van ASz één-op-één overneemt en dit contract ook verder afwikkelt. AM heeft
daarmee ingestemd. De gemeente kan daardoor de bouwgronden tegen in de
overeengekomen koopsom rechtstreeks leveren aan AM, echter zonder daarbij een
bijdrage van ASz te ontvangen, zoals was voorzien in de samenwerkings
overeenkomsten. De Overkampzone kan op deze wijze voor wat betreft de
geplande appartementencomplexen, volgens het oorspronkelijk concept worden
afgerond.
Kosten en dekking

Met de financiële consequenties van het stopzetten van het Project
Gezondheidspark is al rekening gehouden bij de bestuurlijke besluitvorming op
basis van het raadsbesluit van 25 november 2014, nr. PM/1321402. Bij dat besluit
is de toenmalige grondexploitatie Gezondheidspark beëindigd. Voorts is een
afzonderlijke grondexploitatie voor de Overkampzone geopend en zijn de nog te
ontwikkelen gronden in de Middenzone toegevoegd aan de strategische
grondvoorraad met het oog op toekomstige ontwikkeling.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.
Bijlagen

Geen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

M.M. van der Kraan
secretaris
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