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Op 9 juli heeft u een brief naar het college van B en W en in cc. naar de gemeenteraad
gestuurd over de herbestemming van 't Pesthuis.
Hiermee reageren wij op uw brief.

Allereerst willen wij benadrukken dat het college in 2015 een opdracht van de gemeenteraad
heeft gekregen om na de aankoop van 't Pesthuis, voor het pand een passende sociaal-
maatschappelijke bestemming te realiseren. Bij die opdracht is eveneens vastgelegd dat er
naast de aankoopsom geen extra beroep zou worden gedaan op de gemeentelijke financiële
middelen. Daarnaast ligt er zowel voor de zorgpartijen alsook voor de projectontwikkelaar en
de gemeente de opgave om op het Bavo-terrein o.m. de Dierenhoeve, de Engelse tuin en 't
Pesthuis voor de gemeente te behouden.
Vanuit deze positie heeft de gemeente zich niet alleen steeds open en transparant maar
vooral faciliterend opgesteld om initiatieven van partijen te ontvangen en op haalbaarheid te
beoordelen. Wij zijn steeds uitnodigend geweest naar initiatiefnemers, zonder voorkeur uit te
spreken en zonder vooringenomen standpunt. Een van die partijen is uw stichting Carnaval
der Dieren i.o. die in wisselende samenstelling steeds op ambtelijk en bestuurlijk niveau in
Noordwijkerhout in gesprek is geweest.

U bent van mening dat het door uw stichting aangeboden businessplan aan het vereiste
voldoet. Wij constateren dat dat niet het geval is, zeker als het gaat om de volledigheid en
onderbouwing ervan. Hiervoor verwijzen we ook naar het door u in uw brief gememoreerde
overleg van 28 juni jl. en de informatie die u daarbij met de deelnemers hebt gedeeld. Wij
hebben ons tot dat moment steeds laten leiden door het door u in november 2017
aangeboden businessplan. Dat stuk kon niet worden aangemerkt als voldragen
businessplan, onder meer omdat daarin de inbreng van de Dierenhoeve volledig ontbrak.
Voor het overige was sprake van een beperkte financiële uitwerking en onduidelijkheid over
de constructie waarin de gemeente Noordwijkerhout 't Pesthuis ter beschikking zou stellen
en een doorkijk naar een sluitende exploitatie.
Bij elke gelegenheid is u medegedeeld dat het (nog) ontbreken van de inbreng van de
Dierenhoeve in dit businessplan heel zwaar weegt en u bent daarom ook ruimschoots in de
gelegenheid gesteld om deze omissie in het plan aan te vullen.
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Het opstellen van een nieuwe intentieovereenkomst met uw stichting, met een gewijzigde
samenstelling, heeft inderdaad op zich laten wachten. U bent tussentijds steeds
aangespoord de plannen verder uit te werken en met concrete uitgewerkte plannen te
komen. De deelname van de Dierenhoeve zou ook in de nieuwe iritentieovereenkomst een
plek hebben gekregen.

Er is in de eerste helft van 2018 een onderzoek uitgevoerd naar de toekomst van de
Dierenhoeve. Dit was ook noodzakelijk vanwege de aanstaande verplaatsing op het Bavo-

terrein, alsook vanwege de bestaande subsidieverhouding met de gemeente. Gaandeweg
dat onderzoek is nogmaals duidelijk gemaakt dat de Dierenhoeve geen toekomst zag in een
samenwerking met uw stichting i.o.
Daarop heeft de gemeentelijke projectleider een aantal malen geprobeerd om partijen om de
tafel te krijgen. U heeft dit aanbod steeds afgewezen, omdat u vond dat het Uw taak was om
partijen op een lijn te krijgen.
Op het moment dat het conceptrapport van dat onderzoek aan enkele wethouders,
ambtenaren en raadsleden werd toegelicht, werd door de Dierenhoeve bevestigd dat zij al in
2016 een mogelijke samenwerking met uw Stichting van de hand heeft gewezen. Wij hebben
ook mailcorrespondentie ontvangen waarin een en ander wordt bevestigd. In een van die
mailberichten meldt u zelf de opheffing van uw Stichting aan de Keiebijters als gevolg van de
weigering van de Dierenhoeve om er aan mee te werken.
De presentatie van het rapport door de Dierenhoeve in juni jl. is voor het college de
aanleiding geweest om het initiatief te nemen om een bespreking met uw Stichting, de
Dierenhoeve en de projectontwikkelaar van het BAVO-terrein te beleggen, met als doel om
voor alle partijen duidelijkheid te verkrijgen over de stand van zaken.
Tijdens deze bespreking, waar een uitgebreid, ook door u geaccordeerd verslag van is
gemaakt, is duidelijk uitgesproken dat een samenwerking tussen de Dierenhoeve en de
stichting Carnaval der Dieren i.o. er niet mogelijk is. Daarbij werd ook nog eens bevestigd dat
deze beoogde samenwerking al eind 2016 is beëindigd.

Het rapport van het onderzoek naar de toekomstmogelijkheden voor de Dierenhoeve is
onlangs aangeboden aan ons college en ter kennisname aan de gemeenteraad.
Het resultaat van het onderzoek geeft het bestuur van de Dierenhoeve een duidelijk te
volgen richting aan. Ze hebben laten weten het voortouw te nemen en samen met een aantal
partijen met een sociaal-maatschappelijke achtergrond, op korte termijn een businessplan te
maken en dit op enig moment aan te bieden aan het college.

Aan het door de gemeente volledig gesteunde en door de voorzitter van de Dierenhoeve aan
u gedane verzoek in 2016 om te bezien in hoeverre partijen alsnog tot een constructieve
samenwerking waren te bewegen, was een belangrijke voorwaarde gesteld. Deze
voorwaarde hield in dat de Dierenhoeve hierin een rol maar vooral ook een locatie zou
krijgen, waarmee zij haar activiteiten op welke wijze dan ook zou continueren. Met de
mededeling van eind 2016 dat de Dierenhoeve zich definitief had teruggetrokken en uw
constatering op 13 januari 2017 dat de opdracht als zodanig is mislukt werd een hoofdstuk in
de geschiedenis van de herontwikkeling van 't Pesthuis afgesloten
Desondanks bent u steeds doorgegaan met het idee dat de Dierenhoeve nog wel zou
aanhaken, zelfs in het gesprek van 28juni jl. Op het in november 2017 aangeboden
businessplan is tot op heden geen aanvulling, dan wel completering ontvangen. Hierdoor
hebben wij de conclusie getrokken dat uw plan niet voorziet in een optimale herontwikkeling
van 't Pesthuis.

De situatie zoals hiervoor opgesomd stelt het college voor de vraag hoe nu verder.
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Wij trekken de conclusie dat, alhoewel uw inspanning om partijen bijeen te brengen in de
Stichting Carnaval der Dieren zeer is te waarderen, de missie als niet geslaagd kan worden
beschouwd.
De aan u in juni ter informatie uitgereikte concept-intentieovereenkomst zien wij daarom ook
niet meer als relevant en ter zake doende.

Het college is zich bewust van en steunt de wens van de Keiebijters om een eigen locatie te
verwerven van waaruit zij hun activiteiten kunnen ontplooien. Wij zien voor onszelf dan ook
een rol om hen daarin te ondersteunen en wij zullen op korte termijn contact zoeken met hun
bestuur.

Het feit dat u in weerwil van de afspraak gemaakt in de bespreking van 28 juni jl. toch de
publiciteit heeft gezocht betreuren wij ten zeerst. Wat ons betreft doet deze actie de
inspanningen van alle partijen die tot nu toe hebben nagedacht over de herontwikkeling van
't Pesthuis, tekort.

Tot slot willen wij u bedanken voor uw betrokkenheid en inspanningen om tot een passende
samenwerking te komen voor de herontwikkèling van 't Pesthuis.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

'jsoedhartT. Heijs eeg
\ burgemeestersecretaris
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