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Betreft NRE-terrein  

 

Naar aanleiding van uw verzoek om informatie over het proces van het NRE-terrein 

stuur ik u deze passage uit de adviesnota Marktconsultatie en gebiedsontwikkeling 

NRE-terrein.  

  

3.1 Programma- en biedingsfase  

Om inzicht te krijgen in de programmatische- en financiële haalbaarheid en het 

ontwikkeltempo van de verschillende initiatieven worden per gebouw alle 

initiatiefnemers uitgenodigd voor een gesprek. Ook voor de CPO-initiatiefnemer(s) 

worden één of meerdere gesprekken georganiseerd. Aan de initiatiefnemers zullen 

hierbij de gehanteerde selectiecriteria (opnieuw) worden gecommuniceerd. Deze 

criteria zijn vanaf het begin van de marktconsultatie gecommuniceerd. Daarna 

krijgen de initiatiefnemers 6 weken de tijd om hun plannen verder uit te werken en 

vervolgens een bieding uit te brengen. De uitkomsten van de bieding, het 

ontwikkeltempo en de bijbehorende programmering zullen vervolgens ter 

besluitvorming in oktober aan u worden aangeboden. 

 

3.2 Relatie biedingen en financiën  

Pas na de programma- en biedingsfase  kan beoordeeld worden of deze 

uitgangspunten voor de exploitatie gehaald worden. Afhankelijk van de biedingen 

en het programma van initiatiefnemers kunnen keuzes gemaakt worden, waarbij een 

verevening binnen de exploitatie mogelijk is. Zo kunnen populaire panden wellicht 

meer opbrengen dan de getaxeerde waarden, waardoor minder rendabele 

programma’s in andere panden gerealiseerd kunnen worden. Deze keuze kan pas na 

de biedingsfase gemaakt worden. De biedingen zullen worden beoordeeld op basis 

van een selectie op basis van programma en prijs. De beslissing hierover ligt bij het 

college. 

 

Er wordt niet gekozen alsnog een openbare biedingsprocedure te doen, er wordt nu 

doorgegaan met de partijen uit de consultatie, dit zal openbaar gemaakt worden op 

de website.  

 

 



 

  

 

 

  

A
 

2 

3.3. Vervolgstappen 

De programma- en biedingsfase wordt afgerond met het afsluiten van een 

privaatrechtelijke reserveringsovereenkomst, waarmee beide partijen zich binden. Bij 

het sluiten van deze overeenkomst dient 10% van de overeengekomen prijs te 

worden aanbetaald. Met die partijen wordt het ontwerpproces ingegaan, zowel voor 

het gebied als voor het construct. Na een (in reserveringsovereenkomst) vastgestelde 

periode dienen de partijen te beslissen over koop en wordt een koopovereenkomst 

aangegaan. De aanbetaling leidt tot een hogere zekerheid voor de gemeente en 

tevens geeft de aanbetaling aan welke kandidaten serieus zijn. 

 

Deze stappen zijn gecommuniceerd met de klankbordgroep, waarin kennis en 

informatie gedeeld wordt. De vertegenwoordigers van de klankbordgroep zullen  

uitgenodigd worden voor de ontwerpsessies die na de programma- en biedingenfase 

worden opgestart.  

 

Voor de bestaande panden en CPO-initiatieven kan dezelfde werkwijze gevolgd 

worden, maar bij de CPO’s kavels zal extra tijd gereserveerd moeten worden om de 

initiatiefnemers handtekeningen van de particuliere contractpartners te laten 

verzamelen. Op basis van de geselecteerde en gecontracteerde kandidaten kan er 

een concept verkavelingsplan opgesteld worden.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

mw. drs. M.-A. Schreurs  
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