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Verkenning samenwerking met BPD
De gemeente en BPD sluiten een intentieovereenkomst om te verkennen of een samenwerking kan
worden bewerkstelligd tussen de Gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed BV en BPD BV bij de
(organische) transformatie van het bedrijventerrein Galgeriet naar woningbouwen andere functies. De
overeenkomst heeft geen bindend karakter en leidt niet tot wederzijdse rechten en plichten. Het is slechts
een overeenkomst om te bezien in hoeverre een samenwerking is op te tuigen tussen deze drie partijen en
welke voorwaarden daarbij zullen gelden.
Indien partijen coneluderen dat er een samenwerking mogelijk is zal de periode van onderzoek per 1
september 2017 eindigen.
Indien partijen tot de conclusie komen dat samenwerking wel een optie is, zal spoedig na 1 september 2017
een samenwerkingsovereenkomst tussen partijen worden gesloten.
Context van het besluit
De aanvraag voor een tijdelijke ontheffmg van de bestemming voor een tijdelijke bierbrouwerij, een
tijdelijke supermarkt en een tijdelijk parkeerterrein is ingediend en in behandeling. Tegelijk is het ook tijd
en wenselijk de definitieve invulling van het bedrijventerrein Galgeriet te verkennen en indien mogelijk te
versnellen. Gesprekken met BPD, voorheen Bouwfonds, hebben er toe geleid te verkennen of een
samenwerking met deze grote gebiedsontwikkelaar haalbaar is.
Argumenten
1.1 Versnelling van het projed Galgerz"et
Het project Galgeriet komt zeker na de indiening van de aanvraag voor een omgevingsvergunning door
Hoorne en de gesprekken met de Jachthaven Waterland in een stroomversnelling.
Als het project snel tot planvorrning en zo mogelijk realisatie komt zullen grotere investeringen nodig zijn.
Het gaat dan om de stedenbouwkundige uitwerking, de communicatie, mogelijke verwervingskosten, en
ook ambtelijke inzet.

1.2 Het aangaan van deze overeenkomst zal een periade van verkennen van een mogelijke samenwerking definiëren.
Doel van deze overeenkomst met BPD is te verkennen of een samenwerking met BPD op dit project
kansen biedt. Daarbij wordt een periode genomen tot 1 september 2017 om te komen tot een besluit over
het aangaan van een samenwerkingsovereenkomst.Mocht dat niet lukken kunnen partijen zonder
gevolgen uit elkaar. De overeenkomst is dus slechts bedoeld om het verkenningstraject te benoemen
zonder dat daar zware rechten en verplichtingen ontstaan. Wel is de overeenkomst nodig om ook BPD het
vertrouwen te geven dat de stap om deze lichte overeenkomst aan te gaan basis is voor een verkenning op
een eventuele verdere samenwerking.
1.3 Bijo het aangaan van een samenwerking blijft de Gemeente leidend in het projea
Uitgangspunt voor een mogelijke samenwerking is dat de gemeente leidend blijft in alle besluiten met
betrekking tot programmering, stedenbouwkundige uitgangspunten en kwaliteitvan de bebouwing en
openbare omgeving.
In de intentieovereenkomst is benoemd dat de plannen van Soeters en Van Elkdonck basis zijn voor de
gezochte kwaliteit van verdere planvorming. Tegelijk is als stedenbouwkundige voorgesteld het bureau
Urhahn die ook de analysevoor de Task Force heeft gemaakt.
1.4 Samenwerking met Hoorne Vastgoed
Hoorne Vastgoed, die al eigendommen heeft verworven in het plangebied is vooraf geïnformeerd en
aangeboden te participeren. Hoorne is daarmee akkoord gegaan en bij het aangaan van de uiteindelijke
samenwerkingsovereenkomstzal een driepartijen overeenkomst worden gesloten. Ook voor Hoorne kan
deze mogelijke samenwerking voordelen geven omdat de financiering via BPD geborgd is en meer
personele capaciteit beschikbaar komt.
1.5 Keuze op BPD
BPD voorheen Bouwfonds, heeft grote ervaring met het voeren van een grondexploitaties voor grotere
ruimtelijke ontwikkelingen.BPD neemt op dit moment in het land gehele grondexploitaties van gemeenten
over en verleg daarmee haar kernactiviteit van opstal ontwikkelingnaar meer gebied gericht werken. Zij
nemen daarbij dus de rol van de gemeente die normaliter de grondexploitatie voert over en voorzien dan
tevens in de financiering daarvan. Het risico voor de exploitatie ligt dan niet bij de gemeente maar bij BPD.
De keuze is op BPD gevallen omdat BPD veel ervaring heeft met dit type projecten, de financiering
daarvan en Hoorne goed kan samenwerken met BPD en omdat BPD geen aannemer gerelateerd bedrijf is.
1.6 BPD heeft zich bereid verklaard indien de verkenning leidt tot een samenwerking de ftnanáering van het project voor haar
rekening te nemen.
Indien BPD tot een samenwerking met de gemeente en Hoorne komt, zal uitgangspunt zijn dat BPD de
fmanciering van alle kosten voor haar rekening neemt. Dat betekent onder andere dat BPD een
voorcalculatie in de vorm van een grondexploitatie zal maken voor het project zodat een overzicht ontstaat
van kosten en opbrengsten en een inschatting van de risico's en kansen kan worden gemaakt.
Deze werkzaamheden kan de gemeente in eigen huis niet uitvoeren. De beoordeling van de
grondexploitatie is minder werk en daar kan wel in eigen huis in worden voorzien. Op deze manier wordt
ook financiéle sturing in het project georganiseerd, iets waar tot op heden niet echt aandacht aan is
gegeven.
1.7 Verkoop gemeentelijk bezit in het Galgeriet
Tevens is uitgangspunt bij het aangaan van de uiteindelijke samenwerking zalook zijn dat op enig moment
in de toekomst het gemeentelijk bezit in het project wordt overdragen aan BPD. Dat gebeurt in latere
instantie en niet te snel zodat mede vanuit de gemeentelijke eigendomspositie sturing door de gemeente
goed geborgd blijft. Bovendien zal in de koopsom van de gronden en opstallen zodra BPD ze overneemt
het kostenverhaal van de gemeente worden meegenomen.

Pagina 2 van 3

Anderzijds betekent het overdragen van de gronden en panden een aanzienlijke balansverkorting van de
Gemeente.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris/ algemeen directeur

drs. L. Bromet
loco burgemeester

Bijlage: Intentieovereenkomst BPD (105-89)
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