
 

 

 

 

 

 

 

Fractie: ONS 

Naam: Berthoo Lammers 

Onderwerp: Wijziging invulling CWI-locatie 

Datum indiening vragen: 24-06-2019 

 

“Vragen en toezeggingen Commissie 11 februari 2019 

  

Woonomgeving 

Wijziging invulling CWI-locatie 

Wethouder Haagsma zegt toe dat hij schriftelijk inzichtelijk zal maken wat de verschillen 

zijn tussen de beide  concept-overeenkomsten tussen gemeente en Sinke. 

Reactie college/tijdpad: 

In het stedenbouwkundig plan (katern A) en uitwerkingsagenda (katern B) van het 

centrumplan die door de gemeenteraad op 10 juli 2017 vastgesteld zijn, is aangegeven 

dat wonen en werken op de CWI locatie mogelijk is (zie pagina 18 van het 

stedenbouwkundig plan).  

In de  programmaexploitatie (katern D) van het centrumplan die de gemeenteraad op 16 

oktober 2017 heeft vastgesteld, zijn de financiële kaders van het centrumplan 

vastgelegd. De ontwikkeling van de CWI locatie maakt onderdeel uit van deze exploitatie.  

  

Binnen bovenstaande kaders hebben de gemeente en Sinke/FFA overeenkomsten in 

februari 2018 overeenkomst(en) gesloten waarbij de oude vaststellingovereenkomst 

beëindigd is. Hierover is de raad via de kwartaalrapportage in februari 2018 

geïnformeerd. In de nieuwe overeenkomsten hebben partijen een harde planning 

afgesproken over de ontwikkeling en aankoop, het gebruik naar wonen / werken op de 

CWI locatie en het vertrek uit de Sinke locatie, De Deel 22. Tot die tijd huurt Sinke het 

gebouw aan De Deel 22 van de gemeente.  

  

De omgevingsvergunning die Sinke in juni 2018 aangevraagd heeft en de gemeente in 

september 2018 heeft afgegeven, sluiten aan op de voornoemde afspraken.” 
 

Vragen: 

 

Ik wil graag alle afspraken(correspondentie) inzien. Ook die gemaakt zijn omtrent de 

ontsluiting van de weg naar het nieuwe te bouwen appartementencomplex van Sinke. 

Wie betaalt deze? 

Waar is de brief waarin de verschillen zijn aangegeven tussen beide concept-

overeenkomsten?   

 

Wil je even navraag doen over de contractverschillen tussen Sinke oud en sinke nieuw. 

welke afspraken zijn er binnen en buiten het contract om gemaakt met Sinke? 

Hoe is daar overgecommmuniceerd. 

Wat is er financieel daardoor gewijjzigd ten gunste van Sinke inzake het project en 

aanverwante zaken aan zijn project?  

Wat was de grond om een nieuw contract op te stellen?  

Heb vorig wethouder Suelmann hier over gesproken. We waren er in februari  uit!!! blijft 

hij volhouden het verbaasd hem dat er een nieuw contract ligt. 

Dus  waarom en waarop..op welk punt, wat was het verzoek van Sinke...(graag 

schriftelijk) , en wat is er gewijzgid of wat heeft de gemeente voorgesteld om te 

wijzigen? 



 

 

Antwoorden: 

De overeenkomsten zijn in te zien.  

In het centrumplan is op de CWI locatie wonen en werken mogelijk.  

In februari 2018 zijn voor deze ontwikkellocatie vaststellings- en intentieovereenkomsten 

(=VOK en IOK) getekend tussen FFA/Sinke en gemeente  waarmee de 

samenwerkingsovereenkomst (=SOK) uit 2008 vervallen is. De reden om nieuwe 

overeenkomsten te sluiten is dat er door de vaststelling van het centrumplan een nieuwe 

commerciële afspraak gemaakt moest worden en de oude afspraak dat toezag op het 

oude centrumplan vervallen. Er is geen sprake van concept-overeenkomsten. Ook zijn er 

geen overeenkomsten tussen partijen na februari 2018 gesloten. Over de 

overeenkomsten is in de raadsmemo van februari 2018 gecommuniceerd.  
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