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Onderwerp: Antwoord op uw vragen inz. de Biezenkamp 

Geachte heer Vos, 

Op 28-10-2014 heeft u ons schriftelijke vragen gesteld over de voorgestelde planwijziging 
Biezenkamp. Inmiddels hebben wij de raad hieromtrent een voorstel gedaan waarmee de 
meeste vragen mogelijk al beantwoord zijn. In aanvulling daarop beantwoorden wij uw 
vragen bijgaand puntsgewijs als volgt: 

1. Waarom geeft de gemeente de bestaande planvorming op? 

Wij willen graag de vernieuwing van het winkelcentrum afronden. Tolgaarde is al een 
paar jaar in gebruik, Alberik is in aanbouw, maar Biezantijn blijkt niet meer haalbaar. 
Gewijzigde omstandigheden leiden in dit geval tot een stap terug om met een nog te 
ontwikkelen gewijzigd plan alsnog de (ongewijzigde) doelstelling van een levendige, 
aantrekkelijke en toekomstbestendige Biezenkamp te behalen. 

2. Samenleving voorop betekent dat u met afgestemde voorstellen komt. Waarom heeft u 
de omwonenden en belanghebbenden niet betrokken? 

Omwonenden en belanghebbenden worden juist wel betrokken voordat de raad een 
bestemmingsplan krijgt voorgelegd. Er ligt nu een eerste schets voor een plan dat -mits 
de raad instemt met het principe om een nieuw te plan te ontwikkelen- vervolgens in 
samenspraak met deze stakeholders wordt ontworpen. Dat planinitiatief is in oktober aan 
ons aangeboden; het college heeft het direct aan de raad doorgezet. 

3. Gaat u kiezen voor transparantie, zoals u ons in het coalitieakkoord belooft? 

Ja, ook over dit onderwerp zullen wij transparant zijn. 

4. Gaat u daarom de raad voorstellen om de geheimhouding m.b.t. de financiële constructie 
Biezenkamp geheel of zoveel mogelijk op te heffen? 
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Die is al grotendeels opgeheven, maar blijft intact waar het de financiële belangen van de 
gemeente betreft zoals bijvoorbeeld de onderhandelingsinzet richting derden. Voor de 
goede orde merken wij op dat de financieringsconstructie Biezenkamp waar op 9 julijl 
door de raad over is besloten geen betrekking heeft op het nu voorliggende raadsvoorstel 
om een alternatief plan te ontwikkelen. De financieringsconstructie dient om een 
financieel tekort op te lossen dat de realisatie van MFC Atlas blokkeerde. 

5. Waarom is (zie Leusder Krant 22 oktober 2014), de investeerder die de 47 
appartementen boven de winkels zou kopen, afgehaakt? 

Dit betreft een belangrijke afnemer van Heijmans vastgoed. De gemeente heeft deze 
institutionele belegger hier nooit zelf over gesproken. Opgave van Heijmans is dat de 
belegger vanaf 1 januari 2014 niet langer gebonden was aan een contractuele 
verplichting om de woningen af te nemen omdat Heijmans deze niet tijdig in aanbouw 
had kunnen nemen. Heijmans heeft getracht de afnemer toch als klant te behouden maar 
dat is niet gelukt. 

6. Is deze investeerder afgehaakt voordat of nadat u het raadsvoorstel 'financiële 
constructie Biezenkamp' aan de raad heeft voorgelegd? 

Het exacte moment van afhaken -als zo'n moment al valt aan te wijzen- is het college 
niet bekend. Wel wist het college in het voorjaar 2014 dat Heijmans grote moeilijkheden 
voorzag bij de realisatie van Biezantijn, maar op dat moment trok Heijmans nog niet de 
conclusie dat het beter was een ander plan te ontwikkelen. Wel werd vanaf mei 2014 in 
de projectorganisatie nagedacht over mogelijke alternatieven. Wij hebben bij Heijmans 
aangedrongen op duidelijkheid over het toekomstperspectief van Biezantijn en die 
hebben wij met de brief van 10 oktober jl. gekregen. 

7. Is dit nieuwe plan de aanzet geweest tot het afhaken van de investeerder bij de reeds 
bestaande plannen? 

Nee. Volgens Heijmans is het andersom geweest en dat lijkt ons ook logisch: het afhaken 
van de afnemer van de woningen en het dreigende afhaken van de afnemer van de 
winkelruimte (LIDL) is de aanzet geweest voor het ontwikkelen van een voorstel voor een 
nieuw plan, ondanks alle investeringen die al in Biezantijn zijn gedaan. . 

8. Moet er, als een ingrijpende wijziging komt in de plannen, opnieuw worden aanbesteed? 

Uit een extern ingewonnen advies m.b.t. deze vraag en de nu voorgestelde planwijziging 
blijkt dat niet opnieuw hoeft te worden aanbesteed. De gemeente is immers geen 
opdrachtgever of afnemer van Blok L, dus wat betreft het gebouw is geen sprake van een 
aanbesteding door een overheid, maar van een puur private ontwikkeling met private 
afnemers. Ook is geen sprake van de verplichting de gebiedsontwikkeling als geheel 
opnieuw aan te besteden (en dus het contract met Heijmans te ontbinden). Aangezien 
dat ook zeker niet in het financiële belang van de gemeente zou zijn en ook negatief zou 
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werken op het behalen van inhoudelijke voortgang in het project hebben wij daar niet 
voor gekozen. 

9. Zal de procedure met de omgevingsvergunning wel langer duren? Er dient een nieuw 
bestemmingsplan te worden opgesteld en vervolgens opnieuw een omgevingsvergunning 
te worden aangevraagd. 

10. Kunt u aangeven hoe lang het tijdpad, met tegenslagen, van het nieuwe plan is? 
Sommige soorten tegenslag veroorzaken vertraging, andere maken een plan 
onuitvoerbaar. Het is mogelijk een realistische planning te maken, maar niet mogelijk om 
alle soorten tegenslag en vertraging hierin te verwerken. Een realistische aanname is dat 
het hele jaar 2015 nodig is om het plan uit te werken en de raad een bestemmingsplan 
voor te leggen. Start bouw voorjaar 2016 lijkt realistisch, maar de kans op vertraging in 
de procedure is niet denkbeeldig. 

Met vriendelijke groet, 
het college van Leusden, 

^êrBrtuchtenburg 
directeur-secretaris 

mevrouw drs. A. Vermeulen 
burgemeester 
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