
Stuknummer: Al12.09967 

^i^f ̂ ^. jp̂  fl I 

Gemeente Den Helder 
College van Burgemeester & Wethouders 
Postbus 36 
1780 AA DEN HELDER 

Den Burg, 21 november 2012 

Ons kenmerk: U 12-120686/j 
Onderwerp: grondoverdracht rkbs De Windwijzer, Tjempaka 

GEMEENTE DEN HELDER 
INGEKOMEN 

2 2 Wit im 

Geacht College, 

Middels uw brief van 25 oktober 2012 ontving ik uw reacties op mijn brief van 12 juni 2012. 
Ik dank u voor het nemen van het besluit waarmee medewerking wordt gegeven aan mijn 
verzoek om de tweede fase van het project Tjempaka, de 14 koopappartementen, door Tuin 
Projectontwikkeling B.V. te laten realiseren. 
Ook ging u op 23 oktober 2012 akkoord met het doorverkopen van de voormalige rkbs De 
Windwijzer na juridische levering aan Woontij. 
Echter, met een aantal steliingnames in uw brief ben ik het niet eens. Tijdens het overleg van 
20 november 2012 zijn onderstaande opmerkingen door de heer Vlaming medegedeeld aan 
mevrouw Kaiser en mevrouw Eijking. 

Ten onrechte wordt in uw brief van 25 oktober 2012 de indruk gewekt dat: 
1. de koop-realisatieovereenkomst Lidwina van 18 juli 2006 ziet op de 

herontwikkeling/herbestemming van de inmiddels voormalige rkbs De Windwijzer; 
2. rkbs De Windwijzer aan Woontij wordt geleverd op basis van de koop-

realisatieovereenkomst uit 2006. 
3. rkbs De Windwijzer de derde fase vomt van het project Tjempaka. 

Begin 2011 heeft Woontij met u een separate koopovereenkomst gesloten voor de 
verwerving van de grond en opstallen aan de Van Galenstraat 137. 
Voor de herontwikkeling/herbestemming van rkbs De Windwijzer (het gebouw) is nimmer 
een realisatieovereenkomst gesloten waardoor er geen realisatieverplichtingen op ons 
rusten, 
Slechts een gedeelte van de grond, ca. 800 m2, is nodig om de tweede fase van het project 
Tjempaka te kunnen realiseren en om de locatie, conform de koop-realisatieovereenkomst 
uit juli 2006 en binnen de overeengekomen exploitatiegrenzen, woonrijp aan u te kunnen 
overdragen. 

Voor de herontwikkeling /herbestemming van de voormalige rkbs De Windwijzer is nog geen 
concreet plan. Er zijn slechts stedenbouwkundige randvoorwaarden opgesteld waarover de 
Commissie Rutmteleljk Kwaliteit op 4 oktober jl. heeft geadviseerd, maar die 
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stedenbouwkundige randvoorwaarden hebben door uw eventuele vaststelling geen 
juridische status. 
Een bouwplan voor de herbestemming/herontwikkeling van de voormalige schoollocatie zal 
altijd planologisch getoetst worden aan het vigerende bestemmingsplan. De 
stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn richtinggevend en vormen een visiedoument. 

De gemeente heeft voor haar rekening en risico een verkennend bodemonderzoek laten 
uitvoeren. 
Wij hebben kennis genomen van de rapportage van Verhoeve Advies & Realsatie B.V. 
[kenmerk EWA/ADV/VAR/212070, datum 13 juli 2012] en van de BUS-melding aan provincie 
Noord-Holland. 
In uw opdracht wordt in december 2012 een sanering van de met lood en zink verontreinigde 
bodem aan de voorzijde van de school uitgevoerd. 

Ik stel voor de juridische levering aan Stichting Woontij en de betaling van de resterende 
koopsom ten bedrage van 1.016.695,- euro uit te stellen totdat het bevoegd gezag heeft 
ingestemd met het evaluatieverslag van de bodemsanering. 
Ook ben ik nog in afwachting van de rapportage met betrekking tot de in uw opdracht uit te 
voeren asbestinventarisatie (type A) in de opstallen conform artikel 11 van de 
koopovereenkomst. 

Zodra de voormalige school met ondergrond aan Woontij is geleverd zal deze in beheer 
worden genomen. Ik deel uw zorg met betrekking tot vandalisme e.d. 
Eventuele suggesties van uw kant voor tijdelijke exploitatie zijn uiteraard welkom. 

In afwachting van de concept akte van levering, verblijf ik, 

Kopie aan: 
- RWO, mevrouw CV. Kaiser 
- Zeestad BV; mevr. W. van Overmeeren 
- Perspectief Noord-Holland B.V.; de heer J.Vlaming 
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rierade Met vriendelijke groet, 

Jan van Andel 
Directj :ur 


