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door de commissie ontwikkeling inzake de verkoop van de Koepel

Geachte raadsleden.

Op 23 maart jl. heeft u van mij een brief ontvangen met als onderwerp “Stand van 
zaken verkoop complex De Koepel en plan Stichting Panopticon” en kenmerk 
2016/149188, waarin ik:

de stand van zaken van de verkoop van de Koepel beschrijf;
- toelicht dat Panopticon vooruitlopend op de verkoopprocedure door het Rijk 

een plan heeft ontwikkeld voor een University College;
- toelicht dat Panopticon aan het college gevraagd heeft om gebruik te maken van 

haar recht van eerste koop: de gemeente heeft het recht het complex onderhands 
tegen marktwaarde te kopen van het Rijk, indien het nodig is voor doelen in de 
publieke/maatschappelijke sfeer (de zogenaamde reallocatieprocedure). Het 
Rijk heeft deze procedure bevestigd in een tweetal berichten;

- toelicht dat dit betekent dat de gemeente in dat geval de Koepel middels een 
AB-BC constructie kan doorverkopen aan Panopticon ten behoeve van het 
realiseren van haar plannen.

Bij het maken van een afweging hierin wil het college graag uw standpunt laten 
meewegen. Eerder heeft u over deze kwestie vragen gesteld in een technische 
sessie. In deze oplegnotitie wordt de voorliggende vraag met consequenties 
nogmaals uiteen gezet.

De vraag die voorligt is:
Moet het college de samenwerkingsovereenkomst met het Rijk, gericht op openbare 
verkoop van de Koepel door het Rijk, opschorten om te proberen tot 
overeenstemming te komen met het Rijk en Panopticon over een AB-BC 
constructie, waarbij de gemeente de Koepel koopt en voor hetzelfde bedrag 
rechtstreeks doorverkoopt aan Panopticon voor het realiseren van de University 
College?
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Ongeacht of u deze vraag met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoordt, moet de Nota van Ambities 
en Eisen door u vastgesteld worden. Deze biedt namelijk een kader voor 
toekomstige herontwikkeling, al dan niet door Panopticon. De vaststelling gebeurt 
middels het raadsstuk “Vaststelling Nota van Ambities en Eisen voor de 
herontwikkeling van het complex de Koepel” (BBV nr: 2016/212774).

Samengevat
Samengevat vragen we van u het volgende:
1. Richting meegeven over het wel of niet in onderhandeling gaan met 

Panopticon;
2. Het vaststellen van de Nota van Ambities en Eisen voor de herontwikkeling 

van de Koepel;
3. Bij de keuze voor een openbare verkoopprocedure: kennis nemen van het 

verloop van deze procedure.

Reallocatieprocedure - samenwerking met Panopticon
Indien u nu niet kiest voor in onderhandeling gaan met Panopticon, dan zal het Rijk 
de openbare verkoopprocedure starten. Indien u wel kiest voor in onderhandeling 
gaan met Panopticon, claimt de gemeente de Koepel bij het Rijk voor de 
publiek/maatschappelijke bestemming “University College” in het kader van de 
reallocatieprocedure. Het Rijk zal de gemeente dan een aantal maanden geven om 
tot overeenstemming te komen, zowel over de aankoop van de Koepel van het Rijk 
door de gemeente, als over de doorverkoop van de Koepel aan Panopticon.

Dat houdt het volgende in:
het Rijk verlangt een marktconforme prijs voor de Koepel. Om deze te bepalen 
zullen Rijk en gemeente beide het complex De Koepel laten taxeren op basis 
van de toekomstige mogelijkheden van het complex. Hierna volgt een 
onderhandeling over de definitieve prijs.
Parallel start de gemeente de onderhandeling met Panopticon. Uitgangspunt is 
dat Panopticon hetzelfde bedrag betaalt aan de gemeente1. Ook zal de gemeente 
de haalbaarheid van de plannen en de hardheid van het bod van Panopticon 
onderzoeken, op basis van de door u vastgestelde Nota van Ambities en Eisen. 
Indien binnen de door het Rijk gestelde termijn over beide 
koopovereenkomsten overeenstemming wordt bereikt, wordt de gehele AB-BC 
constructie aan u voorgelegd ter instemming. U heeft dan dus nog de mogelijk 
om niet in te stemmen met de AB-BC constructie.

Openbare verkoopprocedure
Indien de AB-BC constructie niet rond komt binnen de door het Rijk gestelde 
termijn, of u stemt niet in met de AB-BC constructie, dan vallen Rijk en gemeente 
terug op de samenwerkingsovereenkomst.

1 Daarnaast zal de gemeente willen worden gevrijwaard van risico’s mbt de bouwkundige 
staat, asbest etc.
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Dat houdt in dat het Rijk de openbare verkoop start conform de door het Rijk 
opgestelde en met de gemeente afgestemde procedure. Ook dit gebeurt op basis van 
de Nota van Ambities en Eisen, die door de raad moet worden vastgesteld, middels 
het raadsstuk ‘Vaststelling nota van ambities en eisen voor de herontwikkeling van 
het complex de Koepel’.

Mocht het Rijk de openbare verkoop starten, dan is het verdere verloop van het 
verkoopproces een bevoegdheid van het Rijk. Hierover wordt u nader geïnformeerd 
middels de informatienota “Stand van zaken samenwerkingsovereenkomst Rijk en 
gemeente inzake de herontwikkeling van het complex de Koepel” (BW nr: 
2016/212772). De informatienota geeft de stand van zaken weer van de 
samenwerkingsovereenkomst met het Rijk en schetst het verloop van het 
verkoopproces als de openbare verkoopprocedure wordt gestart.

De behandeling van de brief en de nota’s zal plaatsvinden in de commissie van 23 
juni 2016.

Met vriendelijke groet,

J. van Spijk


