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Datum 29 januari 2019
Onderwerp Intrekken voorbereidingsbesluit bestemmingsplan "Centrum en 

omgeving, tweede gedeeltelijke herziening"
Aanleiding Commissiebehandeling raadsvoorstel (cie. Ruimte d.d. 17 januari 

2019) en schriftelijke vragen CDA
Portefeuillehouder Annelies van der Have

Aanleiding
Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel inzake de intrekking van het 
voorbereidingsbesluit bestemmingsplan "Centrum en omgeving, tweede gedeeltelijke 
herziening" (Vomar) in de commissie Ruimte van 17 januari jl. en in de aansluitende 
berichtgeving in de media zijn vragen gesteld over de status, inhoud en proces aangaande 
de overeenkomsten met Trottoir Participaties (Hoorne Vastgoed). Bovendien is toegezegd 
dat de raad nader wordt geïnformeerd over de vraag op welke verbeteringen in het Vomar-
plan het boetebeding van toepassing is.

Onderstaand wordt één en ander nader toegelicht. 

Klopt het dat de gemeente Vomar Voordeelmarkten B.V. en Hoorne Vastgoed B.V. niet 
rechtstreeks kan aanspreken op basis van het boetebeding uit het addendum?
Nee, de samenwerkingsovereenkomst van 18 december 2017, het addendum en de 
vaststellingsovereenkomst zijn gesloten met Trottoir Participaties B.V. Het addendum (en de 
vaststellingsovereenkomst met Trottoir Participaties B.V.) is zodanig opgesteld dat Trottoir 
Participaties B.V. rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door Hoorne Vastgoed, dat op haar 
beurt weer rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door Hoorne Vastgoed Holding B.V. De 
heer Heeremans heeft deze overeenkomsten ondertekend in zijn hoedanigheid als directeur 
van alle genoemde B.V.’s. Als zodanig is Trottoir Participaties B.V. rechtstreeks aan te 
spreken op basis van het boetebeding en Hoorne Vastgoed B.V. indirect.  
De Vomar Voordeelmarkt B.V. kan niet worden aangesproken op basis van het boetebeding.

Op welke onderdelen van de afspraken, als genoemd in bijlage 1 en 2 van het 
addendum, is het boetebeding wel van toepassing en op welke onderdelen niet?
Het boetebeding is (naast andere artikelen) van toepassing op artikel 4 van het addendum. 
Dit artikel gaat over de aanpassing door Trottoir Participaties B.V. van de plannen met 
betrekking tot het project op basis van de twee als bijlage bij het addendum gevoegde 
documenten, te weten:

1. Memo verbetervoorstellen Vomar-supermarkt d.d. 24 september 2018;
2. Memo bijdrage nieuwe Vomar aan Heemstede d.d. 24 september 2018.

Daarmee heeft het boetebeding betrekking op alle verbetervoorstellen uit bijlage 1 en alle 
bijdragen uit bijlage 2.

Is bij elke overtreding de volledige boete van € 500.000 verschuldigd of wordt die 
gematigd naar proportionaliteit? Zo ja in welke mate? En door wie te bepalen?
Ja, in beginsel is bij elke overtreding een boete van € 500.000 verschuldigd, aangezien 
partijen dit zijn overeengekomen. Als één van de partijen van mening is dat de 
overeengekomen boete buitenproportioneel is, dan kan die partij, wanneer hij door de 
andere partij in rechte wordt aangesproken tot betaling van de boete, de rechter gemotiveerd 
om een matiging van de boete vragen. 
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Kan het college uitsluiten dat de gemeente aangesproken zal worden op basis van het 
boetebeding in het addendum met Trottoir Participaties indien tijdens het bouwproces 
een (mogelijk achteraf gebleken onjuiste) handhavingsmaatregel wordt opgelegd, of 
wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, of wanneer nadere 
onderzoeken noodzakelijk blijken te zijn, waardoor de bouw vertraging oploopt?
Het addendum is een aanvulling op – en maakt daarmee deel uit van – de samenwerkings-
overeenkomst tussen partijen van 18 december 2017, de overeenkomst die is gesloten op 
basis van de besluitvorming in raad en college eind 2017. Hierin is dit aspect geregeld. 
In artikel 3.2 van de samenwerkingsovereenkomst van 18 december 2017 is bepaald:

“3.2. De gemeente houdt bij de nakoming van hetgeen in dit artikel is bepaald haar 
volledige publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van wettelijke 
procedures waaronder onder meer begrepen de Wet ruimtelijke ordening en Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Dit houdt in dat er van de zijde van de gemeente geen sprake van wanprestatie zal 
zijn, indien het handelen naar deze verantwoordelijkheid eist, dat de gemeente
publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht, die niet in het voordeel zijn van de 
aard of strekking van deze overeenkomst of de voortgang van het project. Hiermee 
wordt onder meer gedoeld op de mogelijke bezwaren die tegen het project kunnen 
worden ingediend en de besluiten en-of gevolgen naar aanleiding van die besluiten.”

Het bepaalde in artikel 3 van het Addendum moet hiermee in samenhang worden gezien en 
gaat uit van acties, waarbij de gemeente willens en wetens acties onderneemt die tot het 
onmogelijk maken van de supermarkt of verdere vertraging in het proces leiden. 
 
Het college is van mening dat een beroep op het boetebeding op grond van het 
bovenstaande niet zal worden gehonoreerd als een handhavingsmaatregel onverhoopt zal 
worden vernietigd door de rechter, tenzij de gemeente (het college) de maatregel “kennelijk 
onzorgvuldig” en mitsdien onrechtmatig heeft genomen. Bij onvoorziene omstandigheden of 
noodzaak tot nader onderzoek kan naar de mening van het college geen sprake zijn van 
wanprestatie, zodat het boetebeding in die gevallen niet kan worden ingeroepen.  

Overigens kan het college niet uitsluiten dat de gemeente wordt aangesproken op basis van 
het boetebeding. Het is uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of dit beroep op het 
boetebeding gerechtvaardigd is. 

Waarom heeft het college besloten de raad niet te raadplegen bij het aangaan van het 
boetebeding van € 500.000 (het boetebeding maakt geen deel uit van de afspraken van 
het college d.d. 24 september 2018 en het raadsbesluit van 27 september 2018)? 
Wordt het budgetrecht van de raad daardoor niet aangetast?
Het afsluiten van een boetebeding is een bevoegdheid van het college en behoort tot één 
van de bestuursbevoegdheden die artikel 160 Gemeentewet opsomt. Een boetebeding is 
gebruikelijk in overeenkomsten, dan wel in algemene voorwaarden. Een boetebeding is een 
strafbepaling voor het overtreden van een overeenkomst. Komt een partij een afspraak uit 
de overeenkomst niet na, dan moet er een boete worden betaald. Door een boetebepaling 
heb je alvast een direct opeisbare vordering. Als blijkt dat de boete te hoog is vastgesteld, 
dan kan de rechter de boete matigen. 

De gemaakte afspraken met Trottoir Participaties BV/Vomar Voordeelmarkt BV, zoals 
vastgelegd in het verslag van 24 september 2018, zijn door de raad op 27 september 2018 
bekrachtigd. De raad is derhalve over de gemaakte afspraken geïnformeerd en 
geconsulteerd, in lijn met artikel 169, lid 4 Gemeentewet.
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Het addendum en de 2 vaststellingsovereenkomsten brengen geen directe financiële 
verplichtingen met zich mee voor de gemeente. Het gaat om het vastleggen van gemaakte 
afspraken in het kader van de Vomar tussen de partijen. Deze afspraken zijn de 
hoofdverbintenissen in de juridische documenten. Als extra waarborg en prikkel om zich aan 
de gemaakte afspraken te houden, zijn er wederkerige boetebedingen opgenomen.
Deze boetebedingen kunnen pas een rol gaan spelen indien een partij de overeenkomst 
wederrechtelijk niet nakomt, en er dus sprake is van wanprestatie. Een boetebeding heeft 
geen direct gevolg en is daarom ook geen ingrijpend gevolg voor de gemeente.

De gemeente heeft het volledig zelf in de hand of de juridische documenten, in het bijzonder 
het addendum, worden nagekomen. In de raad is er consensus c.q. acceptatie dat de Vomar 
er gaat komen. Voor de toekomst is dit dus (extra) veilig gesteld.

Op de vraag over het budgetrecht is het antwoord nee. Een boetebeding is een juridische 
uitwerking in overeenkomsten. Mogelijke boetes worden niet begroot. Het financieel gevolg 
is er pas als er sprake is van wederrechtelijke niet-nakoming door de gemeente.

Wat gebeurt er als de raad besluit het voorbereidingsbesluit niet in te trekken?
Als de raad niet uiterlijk op 1 februari 2019 het voorbereidingsbesluit intrekt, dan zijn de 
overeenkomsten van rechtswege ontbonden en zullen partijen niet gebonden zijn aan de 
verplichtingen die in de overeenkomsten zijn opgenomen.
Concreet betekent dit dan wordt teruggevallen op de samenwerkingsovereenkomst van 18 
december 2017 en de op 24 september 2018 gemaakte en op 27 september 2018 door de 
raad bekrachtigde afspraken met Hoorne Vastgoed. Op basis van deze afspraken zal het 
college opnieuw met Hoorne Vastgoed om de tafel moeten over de borging van de 
afspraken.

Met deze nadere toelichting zijn tevens de vragen van de CDA-fractie voor de 
raadsvergadering van 31 januari 2019 beantwoord.


