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Geachte leden van de raad,

wij informeerden u in november 202o per brief onder geheimhouding over de
voortgang van het Groene Hart Centrum. Wtj berichtten u dat Klerks Meijer Holding
B.V. (verder KMH) een verzoek heeft gedaan tot uitstel van verkoop en levering van
het gebouw en grond aan de Bospolder 11 en het verschuiven van de termijnen en
verplichtingen uit de exploitatieovereenkomst met L jaar. Wij hebben u laten weten
dat wij ingestemd hebben met het verzoek en dat wij nadere afspraken zouden
maken en vastleggen in een addendum. ln deze brief informeren wij u hierover.

Addendum
sinds november 2020 is met KMH overlegd om tot nadere afspraken over de
verschuiving van de termijnen en verplichtingen te komen. Daarbij zijn gelijk enkele
kleine aanpassingen in de overeenkomsten alsook andere vraagstukken aan de orde
gekomen. Bij het opstellen van de bepalingen hebben wij zoveel mogelijk rekening
gehouden met de belangen van de gemeente alsook met de situatie en belangen
van de koper.

Afgesproken is dat de verkoop en levering van gebouw en grond nu uiterlijk op 1
maart 2022 plaatsvindt. op verzoek van KMH is ook de datum waarop het bouwplan
gereed moet zijn verschoven. Het plan moet nu zo spoedig als mogelijk doch uiterlijk
op 1 oktober 2o23 gerealiseerd zijn. Mede daarom is op ons verzoek een bepaling
opgenomen waardoor KMH in ieder geval horeca en educatieve activiteiten verricht
in de periode tussen 1 maart 2o22 (de levering) en de datum waarop het bouwplan
start.
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Op 20 mei 2021' hebben wij het Addendum op de koop-en exploitatieovereenkomst
ondertekend.



wij gaan ervan uit u met deze brief voldoende geïnformeerd te hebben

en wethouders,

burgemeester
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