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Bijlagen nvt 

Geachte leden, 

 
In 2017 is een aanbestedingsprocedure doorlopen waar Vorm als winnaar uitkwam. Tussen de gemeente en 

Vorm is een koop- en realisatieovereenkomst gesloten. Volgens de afspraken in die overeenkomst zou Vorm 

in augustus 2018 een omgevingsvergunning aanvragen en zou Vorm uiterlijk medio 2019 gaan bouwen. 

Helaas is het anders gelopen en is de omgevingsvergunning pas nadat Vorm formeel in gebreke is gesteld 

medio 2019 door Vorm aangevraagd. In december 2019 was sprake van een onherroepelijke vergunning. 

Volgens de overeenkomst zou de levering van bouwrijpe grond direct aansluitend plaatsvinden. In verband 

met de kap van een grote hoeveelheid bomen en ook omdat er nog een NGE onderzoek moest plaatsvinden, 

is in onderling overleg besloten de levering uit te stellen tot eind maart. Sindsdien heeft levering echter nog 

niet plaatsgevonden en wordt nog altijd niet gestart met bouwen. Vorm heeft de woningen al enige tijd in de 

verkoop staan. De verkoop valt tegen en Vorm heeft daarom aangegeven alleen te willen afnemen als de 

gemeente akkoord gaat met een wijziging van de koopovereenkomst, waarbij één woontoren in plaats van 

koopappartementen als huurappartementen in de vrije sector wordt verkocht aan een belegger.Juridisch 

onderzoek wijst uit dat dit verzoek gezien kan worden als een wezenlijke wijziging in de overeenkomst. 

Dergelijke wijzigingen zijn binnen het aanbestedingsrecht niet toegestaan. Op advies van de stadsadvocaat 

zal thans nakoming van de overeenkomst worden gevorderd via een kort geding. Vorm is op de hoogte 

gesteld van het standpunt.  

Het college van burgemeester en wethouders, 
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