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Jaren geleden had Wereldhave grote plannen met de Winkelhof. Er zou een grote garage aan de 
kant van de Heinsiuslaan komen, de buitengalerij zou worden aangepast, vanaf de chinees aan 
de zijde Engelendaal zou een uitbreiding komen die tot voor bij het oude gemeentehuis zou 
reiken.
In die tijd heeft het toenmalige college diverse afspraken met Wereldhave gemaakt, onder 
andere over het Statendaalderplen.

Vraag 1 betreft het Statendaalderplein. Welke afspraken bestaan er met Wereldhave over de 
ontwikkeling van het plein, wie betaalt wat en wanneer.  Graag ontvangt de LPL alle schriftelijke 
afspraken met Wereldhave over de ontwikkeling van dat plein, inclusief de bijbehorende 
contracten (vertrouwelijke gegevens kunnen besloten aan de raad worden verstrekt).  

ANTWOORD

Alle afspraken met Wereldhave zijn in een overeenkomst d.d. 24 mei 2013 vastgelegd.
Deze overeenkomst ligt voor u onder geheimhouding ter inzage bij de griffier.
Wij zullen een bekrachtigingsvoorstel aanbieden inzake geheimhouding van deze documenten. 

In hoofdlijnen is het volgende afgesproken. 
Vastgelegd is dat de gemeente planologische medewerking verleend voor de 
bouwmogelijkheden voor ruim 7500 m2 verhuurbaar winkelvloeropp. en de realisatie van een 
parkeergarage aan de Heinsiuslaan en daartoe de benodigde gronden verkoopt en bouwrijp 
levert.  Dit is vastgelegd in het bestemmingsplan Nieuw Centrum. 

Betreffende het openbaar gebied is geregeld dat Wereldhave dat voor eigen rekening en risico 
moeten ontwikkelen en realiseren  (art 9. 1.2.) 
In art 13  is  vastgelegd hoe, wat en wanneer het openbaar gebied wordt opgeleverd. 



Volgens de inmiddels totaal achterhaalde planning was alles er op gericht dat zo snel mogelijk na 
realisatie van de nieuwbouw het openbaar gebied zou worden ingericht  en opgeleverd voor 
rekening en risico van Wereldhave. 

Hoewel lang onderhandeld is door en met juristen doet zich nu toch een situatie voor die niet 
voorzien was ten tijde van ontwikkeling en vastleggen van de plannen. 

Nieuwbouw, in welke vorm dan ook op de locatie van het voormalig gemeentehuis en/of aan 
Winkelhof, is op dit moment voor Wereldhave een onzekere factor.

Vraag 2 betreft een overzicht van alle afspraken met Wereldhave betreffende de 
uitbreidingsplannen. Wij ontvangen graag een overzicht van alle afspraken met de huidige 
status, en reden van wel of niet nakoming. 
(Vraag 2 hoeft niet voor de raad van 14 december beantwoord te worden maar kan tot januari 
wachten, vraag 1 is actueel en essentieel voor de beoordeling van het raadsbesluit van komende 
raad.)

ANTWOORD
In de overeenkomst kunt u zien wat is afgesproken. 

De stand van zaken op dit moment is dat de gemeente door Wereldhave verzocht is om 
aanpassing van de planologische randvoorwaarden.  Een eerste concept  is aan u gepresenteerd 
dit voorjaar maar een vervolg is vanwege Corona uitgesteld. 


