
  
 

 

 

                                                                                   Noordwijkerhout, 9 juli 2018 

 

 

 

College van B&W van de gemeente Noordwijkerhout. 

Per email: gemeente@noordwijkerhout.nl 

Cc: leden van de gemeenteraad van Noordwijkerhout (via de griffier) 

 

 

 

Geacht college, 

 

Betreft reactie op uw schrijven dd 14 juni 2018 

 

Bij het lezen van uw boven bedoelde brief kunnen wij ons niet onttrekken aan de gedachte dat er enige 

discrepantie bestaat tussen de perceptie die u heeft van de onderhandelingen en voortgang van 

activiteiten van de afgelopen maanden en die van ons. 

 

U meent te moeten veronderstellen dat er geen uitgewerkt business plan is en dat er weinig voortgang 

zit in de uitwerking van de samenwerking rondom “het Pesthuis”. 

Dezelfde conclusie heeft uw beleidsambtenaar de heer  Piet Conijn al eens geuit per email dd. 18 april 

jl en door mij beantwoord/weerlegd  op dezelfde 18e april.  

 

U heeft via de wethouder en uw ambtenaren in november vorig jaar een compleet uitgewerkt 

businessplan ontvangen. Dit is met enthousiasme in ontvangst genomen en daarbij is afgesproken dat 

er een intentie overeenkomst opgemaakt (en getekend)  zou worden tussen de gemeente en onze 

stichting. 

Anders dan met ons businessplan zitten we hier nog steeds op te wachten. 

Wel krijgen we met een zekere regelmaat een andere reden opgegeven waarom de intentieverklaring 

nog niet door de gemeente kan worden toegestuurd. 

Elke keer is aangegeven dat de intentieverklaring juist bij de financiering van belang is--een 

investeerder wil zwart op wit de intenties van de Gemeente  hebben om er zeker van te zijn dat 

investering van geld , tijd en energie gerechtvaardigd is. Het overschrijden van de afgesproken maand 

januari  en het hierna  voortdurend niet nakomen van de nieuwe toezeggingen heeft de zekerheid bij 

de investeerders niet vergroot. 

 

Vanaf de datum van het afgeven van het businessplan aan uw gemeente heeft de stichting absoluut 

niet stil gezeten. In tegendeel. Enerzijds zijn de partijen Keiebijters en Boomgaard druk bezig geweest 

de financiering rond te krijgen. Voor de Keiebijters is dit volledig gelukt en voor de Boomgaard zit dit 

in de afrondende fase. 

Tevens hebben de Keiebijters (lees aannemersbedrijf Van Kampen) al veel kosten gemaakt voor o.a. 

sonderingsmetingen, om een realistische offerte te maken. 
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Daarnaast heeft ondergetekende meerder malen geprobeerd contact te leggen met de voorzitter van 

de Dierenhoeve. Ondanks de goede persoonlijke contacten was de reactie van de voorzitter van de 

Dierenhoeve meerder malen dat “zij nog niet toe zijn aan een businessplan omdat de verhuizing nog 

niet definitief is” óf dat “men druk was om van de vereniging een stichting te maken” óf “de gemeente 

bezig is een onderzoek te doen naar de levensvatbaarheid van de Dierenhoeve en men op de uitkomst 

wil wachten” óf dat men “als Dierenhoeve geen meerwaarde ziet in een samenwerking met een 

carnavalsvereniging". 

Dat laatste beaam ik overigens in de zin als er gesproken wordt over dieren en carnaval. Er zit geen 

meerwaarde in het samengaan van een Dierenhoeve en een Carnavalsvereniging (behalve dan dat de 

carnavalsverenging in het verleden veel gratis hand- en spandiensten heeft verleend aan en op het 

terrein van de Dierenhoeve). De meerwaarde is een puur zakelijke. 

Ons voorstel is niet om samen te werken, maar om samen ruimten te benutten. Dit kan heel goed 

samen, bespaart heel veel kosten ( belastinggeld) en geeft  dus een enorme meerwaarde: hierdoor 

kan er een sociaal cultureel centrum ontstaan met een buurthuis-achtige extra functie.   

 

De argumenten van de Dierenhoeve om niet verder in de samenwerking met de stichting te willen 

gaan waren dus heel divers en wisselend  en getuigen bovendien van  een heel eenzijdige visie en zijn 

zeker niet in het belang van een veel bredere groep huidige en toekomstige bewoners in 

Noordwijkerhout. Bovendien  voldoen ze ook niet volledig aan de uitgangspunten zoals die door de 

Gemeente zelf zijn opgesteld.  

Ondertussen zijn wij als stichting, in de volle overtuiging dat de Dierenhoeve”, gesteund door de 

gemeente, alsnog zou aanhaken aan de stichting. Dat was immers, zo heeft de pho meerdere malen 

aangegeven, de uitdrukkelijke intentie van de gemeente Noordwijkerhout. 

 

In ons businessplan blijkt ook dat de samenwerking tussen alle partijen zeer goed zou kunnen en een 

aanzienlijke meerwaarde zou kunnen geven aan de nieuwe woonwijk. 

Vanuit die gedachte hebben wij als stichting ook twee keer contacten gehad met de 

projectontwikkelaar die in het tweede gesprek ook aangaf zeer gecharmeerd te zijn van ons plan. 

 

Zoals gezegd ontvangen wij van u op 14 juni bovenbedoelde brief, in een periode dat wij nog volledig 

in de verwachting zijn dat onze plannen tot uitvoering zouden kunnen gebracht. Zeker gesteund door 

het feit dat wij één dag voor uw brief van uw medewerker Piet Conijn eindelijk het langverwachte 

“concept intentieverklaring” krijgen. 

 

Hierin staat o.a.: (letterlijke tekst gekopieerd) 

 

1. Deze overeenkomst treedt in werking onmiddellijk nadat deze door alle partijen 

is ondertekend. 

 

2. Deze overeenkomst eindigt:  

 

a. Uiterlijk binnen één jaar na ondertekening van deze overeenkomst; 

 

b. Indien en voor zover partijen een samenwerkingsovereenkomst sluiten ter 

zake de ontwikkeling, restauratie en exploitatie van ’t Pesthuis naar 

aanleiding van een door de Stichting (met de onder “D” genoemde partijen) 

op te stellen plan/business case; 

 

c. Indien en zodra te voorzien is dat de Stichting – om welke reden dan ook – 

niet tot een voor de Gemeente aanvaardbaar plan/business case komt ter 



zake de ontwikkeling, restauratie en exploitatie van ’t Pesthuis. Partijen 

zullen in dat geval eerst met elkaar in overleg treden teneinde te bezien 

onder welke omstandigheden deze overeenkomst kan worden voortgezet, 

dan wel geheel of gedeeltelijk moet worden gewijzigd. Indien na overleg blijkt 

dat partijen daarover geen overeenstemming kunnen bereiken, zal de 

overeenkomst eindigen; 

 

In uw brief doet u echter gewag van een ander businessplan dat ons volledig onbekend is en nodigt u 

ons uit voor een gesprek. 

Dat gesprek heeft inmiddels op 28 juni plaats gevonden. Op de inhoud van dit gesprek en onze reactie 

komen wij in een separate reactie nog terug. 

 

Stichting Carnaval der Dieren heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de verdere invulling en 

uitvoering van het aan u gepresenteerd businessplan. Wij worden nu geconfronteerd door een 

hardnekkig “nee” van de voorzitter van de Dierenhoeve. Een stem die in de politiek van 

Noordwijkerhout blijkbaar een veel zwaarder  gewicht heeft dan dat van alle partijen binnen onze 

stichting samen. 

Omdat wij door de recente ontwikkelingen nu niet zeker weten of u als college kennis heeft genomen 

van ons businessplan, mede omdat wij uit raadsvragen van afgelopen week hebben begrepen dat de 

raadsleden in het geheel niet op de hoogte zijn van ons plan, sturen wij u hierbij ons businessplan 

alsnog. Ook sturen wij een kopie van deze uitleg brief en het plan aan alle  raadsleden 

 

Houdt u bij het lezen van ons plan rekening met het feit dat het businessplan al in oktober jl geschreven 

is, dat wij sindsdien proberen de Dierenhoeve te verleiden ook haar deel in te vullen en dat wij, ter 

completering van het plan, hebben gewacht op de intentieverklaring. Deze is, zoals vermeld, pas drie 

weken geleden ontvangen. Dit is dus ruim 4 maanden later dan afgesproken !!! 

 

Het plan van de Stichting voldoet aan alle door de Gemeente gestelde uitgangspunten. naast het 

behoud van een dierenhoeve zal het Pesthuis een brede maatschappelijke culturele functie in een 

groot woongebied invullen.  

 

Wij rekenen er dat u nota neemt  van de inhoud van dit schrijven en u als college beslissingen over het 

Pesthuis pas neemt    na overleg met de Stichting  Carnaval en op basis van een breed politiek 

draagvlak- lees met instemming van de Gemeente raad.  

 

Inmiddels verblijven wij, 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens stichting Carnaval der Dieren i.o., 

 

 

A.A. Morssink, voorzitter 

 

 

 

 

 


