
Pagina 1 van 51 
 

 
 

 

 

 

 

 

Te huur: Sluiswachterskade 
Marktuitvraag omtrent toekomstige verhuur Van Veldekekade 35 en aangrenzende gronden rondom 

de Lambooijbrug in het Zuid-Willemspark, Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

 

Inschrijvingsleidraad marktuitvraag locatieontwikkeling  

September 2021 

  



Pagina 2 van 51 
 

September 2021, ‘s-Hertogenbosch 

Beste initiatiefnemer/ondernemer, 

Wij zijn op zoek naar vernieuwende, creatieve, ondernemende geesten, die een bijzondere locatie in de stad 

willen ontwikkelen tot een aantrekkelijke en levendige plek. 

Graag nodigen wij daarom alle ondernemende mensen uit ’s-Hertogenbosch en omgeving uit om hun voorstel 

in te dienen voor het creëren van een levendige plek aan het water op de Sluiswachterskade. Heb je een 

geweldig idee hoe je deze plek tot een aanwinst voor de stad, het Zuid-Willemspark én de directe buurt kunt 

maken? Dan zien wij jouw voorstel met bedrijfsplan daarvoor graag tegemoet! 

Voor deze marktuitvraag hebben we deze inschrijvingsleidraad opgesteld. Hierin staat alle informatie over de 

locatie, over wat we zoeken en over het proces van de uitvraag. Op basis daarvan kunnen we op een 

transparante manier alle ingekomen voorstellen en bedrijfsplannen beoordelen. Uiteindelijk leidt dat tot de 

selectie van één partij die zijn plan op de Sluiswachterskade kan gaan realiseren. 

We beseffen ons dat de inschrijvingsleidraad uitgebreid is en juridische onderdelen bevat. Dat is omdat alle 

relevante informatie vooraf bekend moet zijn bij alle deelnemers. Mocht je nooit eerder aan een marktuitvraag 

hebben deelgenomen, dan kan dat overweldigend zijn. Laat je daar vooral niet door weerhouden. En weet dat 

we nog een vragenronde organiseren, waarin je je vragen kunt stellen. Inhoudelijk, maar ook over de 

procedure of de uitvraag. 

De juridische onderdelen zijn te verklaren vanuit 3 invalshoeken: 

1. Contractuele verplichtingen die volgen uit de selectie en bijbehorende gunning. Die moeten natuurlijk 

vooraf helder zijn bij alle deelnemende inschrijvers. Dat gaat dus over de huurtermijn en de 

huurovereenkomst met alle bijbehorende verplichtingen. Het voorkomt dat er na de selectie en 

gunning discussie ontstaat over het huurcontract en de voorwaarden. 

2. Een marktuitvraag vereist een heldere en voor alle deelnemende inschrijvers transparante selectie. De 

spelregels van de procedure moeten dus vooraf goed zijn beschreven, zodat iedereen weet hoe het 

werkt, waar een inschrijving aan moet voldoen, waar op beoordeeld wordt, welke aanvullende 

informatie in de vragenronde beschikbaar komt (iedereen ontvangt transparant alle antwoorden op 

alle gestelde vragen) en hoe de selectie uiteindelijk plaatsvindt. 

3. De plek heeft dankzij de ligging aan het water en deels onder de brug de nodige beperkingen. Ook die 

moeten we vooraf kenbaar maken, omdat die bepalend zijn voor wat er wel en niet kan en mag  

Wij adviseren je de leidraad goed door te nemen. De bijgeleverde formats helpen je om de relevante 

onderdelen waarop we beoordelen te beschrijven om tot een goede inschrijving te komen. Om ons te 

overtuigen dat je echt een structurele invulling kunt geven aan deze plek is een goed bedrijfsplan een 

belangrijk onderdeel van je inschrijving. Uiteraard is ons advies om voordat je jouw inschrijving indient nog een 

keer de leidraad na te lopen ter check of je inschrijving inderdaad aan alle vereisten voldoet. 

In de procedure is ook een vragenronde opgenomen, waarin je inhoudelijke vragen kunt stellen, maar ook 

vragen over de procedure of de uitvraag. En uiteraard is een bezichtiging van de locatie en de 

Sluiswachterswoning onderdeel van de procedure. Ter plekke kun je vragen stellen van technische aard over 

het pand en de locatie. De eerste bezichtigingsmogelijkheid is al op 5 oktober. Vergeet dus niet om op tijd aan 

te melden als je de locatie wilt bezichtigen. Informatie over het energielabel is nu nog niet beschikbaar. Stuur 

ons een mail als je dit wilt ontvangen zodra het bekend is (sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl). We hopen 

op veel inschrijvingen met mooie plannen voor deze unieke locatie aan het water. We zijn zeer benieuwd naar 

jouw voorstel! 

Mike van der Geld 

Wethouder Duurzaamheid, Leefomgeving en Cultuur 

  

mailto:sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl
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0. Definities 
 

Combinatie Een samenwerkingsverband van twee of meer (Markt-) 

partijen, die gezamenlijk inschrijven.  

Inschrijver Partij (of Combinatie) die op basis van de voorwaarden 

vermeld in de onderhavige Inschrijvingsleidraad, een 

rechtsgeldige Inschrijving uitbrengt in de uitgifteprocedure 

(verhuur) 

Inschrijving Een door een Inschrijver uitgebrachte planidee op basis van 

de door Gemeente in de onderhavige Inschrijvingsleidraad 

opgenomen procedurevoorwaarden, eisen en criteria 

Inschrijvingsleidraad Het onderhavige document, afkomstig van de gemeente ’s-

Hertogenbosch, waarin zij de procedure beschrijft om te 

komen tot de verhuur van de Sluiswachterskade, ten 

behoeve van de ontwikkeling en realisatie van een 

voorziening met een gastvrije uitstraling die past binnen het 

karakter en de uitstraling van de stad en een bijdrage levert 

aan de ambities van het Zuid-Willemspark 

Nota van inlichtingen Documenten, die door de Gemeente worden opgemaakt, 

met daarin geanonimiseerde vragen van Inschrijvers en de 

nadere inlichtingen/antwoorden die dienen tot 

verduidelijking, aanvulling of wijziging van de onderhavige 

Inschrijvingsleidraad. De Nota van inlichtingen maakt 

integraal en bindend onderdeel uit van de onderhavige 

Inschrijvingsleidraad en prevaleert boven de oorspronkelijke 

versie daarvan 

Verhuurder De gemeente ’s-Hertogenbosch 

Winnende Inschrijver De door de Gemeente geselecteerde Inschrijver aan wie na 

het doorlopen van de beoordelingsfase (3de fase) wordt 

gegund en die na uitwerking van het plan een  

Huurovereenkomst sluit conform de aan deze 

Inschrijvingsleidraad gehechte concept (concept-

huurovereenkomst). 
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1. Inleiding  
1.1.1. Aanleiding 
De gemeente ’s-Hertogenbosch is op zoek naar een nieuw invulling van de locatie 

‘Sluiswachterskade’. Deze locatie betreft de percelen Van Veldekekade 35 (het voormalige 

sluiswachtershuis), Van Veldekekade 591 (te slopen gebouw) en het terrein onder de Lambooijbrug 

in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. 

De gemeente kiest er voor de Sluiswachterskade ten behoeve van de ontwikkeling en realisering van 

de nieuwe invulling, door middel van een openbare inschrijving uit te geven (verhuur).  

Voor u ligt de Inschrijvingsleidraad van de gemeente 's-Hertogenbosch, die betrekking heeft op de 

uitgifte (verhuur) van de Sluiswachterskade, ten behoeve van de ontwikkeling en realisering van een 

nieuwe invulling van bovengenoemde percelen. 

1.1.2. Inspiratiedocument Zuid-Willemspark 
Het kanaal wordt een park: het Zuid-Willemspark. Een park dat de binnenstad met het buitengebied 

verbindt, van het Máximakanaal tot aan de Maas. Over de hele linie vertoont de Zuid-Willemsvaart 

een aaneenschakeling van gebieden met zeer uiteenlopende karakters: landelijk en stedelijk, natuur 

en cultuur, industrie en bedrijvigheid, wonen en werken, oud en nieuw. Al deze gebieden hebben de 

kwaliteiten van een park, elk met eigen ontwikkelingskansen voor de stad. In 2017 heeft de 

gemeente ’s-Hertogenbosch een Inspiratiedocument voor het Zuid-Willemspark vastgesteld “Zuid 

Willemspark; een nieuw park voor ’s-Hertogenbosch” (met een klik op deze link komt u bij het 

Inspiratiedocument op de webpagina van Zuid-Willemspark)  

Het park is opgesplitst in drie delen: Oost (Máximakanaal-Lambooijbrug), Midden (Lambooijbrug-
Ertveldplas) en West (Ertveldplas-Maas).  

 

 

Afbeelding 1: Deelgebieden Zuid-Willemspark. Gele stip geeft de locatie Sluiswachterskade aan.  

  

https://assets.citynavigator.nl/kuma-denbosch-ondernemen/uploads/media/5c823f6ad0651/inspiratiedocument-verkleind-8-juni.pdf
https://assets.citynavigator.nl/kuma-denbosch-ondernemen/uploads/media/5c823f6ad0651/inspiratiedocument-verkleind-8-juni.pdf
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In het deelgebied “Midden” liggen vlak bij de Lambooijbrug twee gebouwen van de gemeente  
’s-Hertogenbosch die op dit moment tijdelijk in gebruik gegeven zijn. Dit zijn de panden Van 
Veldekekade 35 (het Sluiswachtershuis) en een houten gebouw aan de Van Veldekekade 591. Het 
houten gebouw inclusief de bijbehorende schuur worden op korte termijn gesloopt. Aan de tuin van 
het sluiswachtershuis (nr. 35) grenst een gemeentelijk terrein dat onder de Lambooijbrug doorloopt 
en dat nu met hekken is omheind.  
We zoeken een nieuwe invulling voor deze plek die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het 
Zuid-Willemspark. In de winter van 2020-2021 hebben we een marktverkenning gedaan. Nu is het 
moment om de volgende stap te zetten en de locatie in de markt te zetten. Voor u ligt daarom deze 
inschrijvingsleidraad om te komen tot een selectie van één partij (of combinatie) die deze plek verder 
kan ontwikkelen. 
 

 
Afbeelding 2: aanvliegfoto van het omheinde terrein, het Sluiswachtershuis (Van Veldekekade 35) en Van Veldekekade 591  

 

1.2. Doel inschrijvingsprocedure 
Voor de locatie Sluiswachterskade zijn we op zoek naar een nieuwe invulling. We streven naar een 
voorziening met een gastvrije uitstraling die past binnen het karakter en de uitstraling van de stad en 
een bijdrage levert aan de ambities van het Zuid-Willemspark: 

• We zoeken een publieksgerichte, bruisende invulling die een bijdrage levert aan het Zuid-
Willemspark.  

• Het streven is een mix van functies, waarbij de verhouding binnen/buiten leidt tot een 
aantrekkelijke combinatie van mogelijkheden om te ontmoeten.  

• Er is een sterke voorkeur voor een invulling die zich richt op (de beleving van) het water. 
Water en park gerelateerde (recreatieve) functies hebben sterke voorkeur.  

• Ontmoeten staat centraal bij een nieuwe invulling.  

• Een nieuwe invulling vormt een schakel in het Zuid-Willemspark die nieuwe verbindingen 
creëert: tussen activiteiten in het Zuid-Willemspark, met de omliggende buurten en 
vooral tussen mensen. Samenwerkingen van meerdere partijen en functies en 
activiteiten die elkaar versterken binnen het Zuid-Willemspark is gewenst.  

• De locatieontwikkeling geeft ook invulling aan de duurzaamheidsambities van de 
gemeente. Op de gemeentelijke webpagina Duurzaam 's-Hertogenbosch vindt u meer 
informatie waaronder de Nota Duurzaamheid.   

 
Doel van deze Inschrijvingsleidraad is het eenduidig vastleggen van de voorwaarden, uitgangspunten 
en procedure van de Inschrijving en doel van de inschrijving is te komen tot de verhuur van de 
Sluiswachterskade, ten behoeve van de ontwikkeling en realisering van een voorziening als hiervoor 
bedoeld. 

https://www.s-hertogenbosch.nl/duurzaam
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1.3. Kader inschrijvingsprocedure  
Deze Inschrijvingsleidraad beschrijft uitgangspunten, voorwaarden en procedure voor de selectie van 

één Inschrijving voor de nieuwe invulling van de Sluiswachterskade. De inschrijvingsprocedure is het 

vervolg op de marktverkenning (winter 2021) en een consultatieronde met de omwonenden (bijlage 

6).  

De gemeente sluit met de geselecteerde Inschrijver een huurovereenkomst. Een concept van de 

huurovereenkomst is als bijlage 8 bij deze Inschrijvingsleidraad opgenomen. De huurovereenkomst 

legt een inspanningsverplichting vast van zowel de gemeente als de geselecteerde inschrijving jegens 

elkaar: 

• De huurovereenkomst voorziet er onder meer in dat de gemeente haar publiekrechtelijke 

medewerking verleent aan de geselecteerde Inschrijving, waarbij het uiteindelijke doel is om 

te komen tot de verlening van een omgevingsvergunning voor de desbetreffende 

inschrijving. De huur gaat pas in zodra de omgevingsvergunning is verleend. Het verlenen van 

de omgevingsvergunning betreft een inspanningsverplichting van de gemeente, waarbij de 

gemeente uiteraard wel haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid behoudt. Geselecteerd 

zijn als Inschrijver geeft dus geen garantie of aanspraak op een omgevingsvergunning. Indien 

een omgevingsvergunning onverhoopt niet verkregen kan worden dan eindigt de 

huurovereenkomst. 

• De huurovereenkomst bevat voor de geselecteerde Inschrijver de verplichting zich in te 

spannen om de ingediende inschrijving nader uit te werken, ten einde te komen tot een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het doorlopen van een omgevingsdialoog met de 

omwonenden als onderdeel van het uitwerken van de plannen is een belangrijk onderdeel 

van deze stap. De actie en verantwoordelijkheid voor deze planuitwerking inclusief 

omgevingsdialoog ligt dus bij de Inschrijver. Inschrijver is ook zelf verantwoordelijk voor het 

contact met andere overheden inzake het verkrijgen van toestemming of benodigde 

vergunningen, in het bijzonder het waterschap. 

Op de onderhavige inschrijvingsprocedure zijn de algemene beginselen van behoorlijk bestuur van 

toepassing. De aanbestedingswet 2012 is niet van toepassing.  

Alle stappen om te komen tot de transformatie van de Sluiswachterskade zijn te lezen in bijlage 3 

Stappen inschrijvingsprocedure en totale ontwikkeling 

1.4. Hoofdlijnen inschrijvingsprocedure  
De inschrijvingsprocedure bestaat uit de volgende stappen, die in deze Inschrijvingsleidraad nader 

worden uitgewerkt:   

- Fase 1: toetsing. De ingediende inschrijvingen worden getoetst aan de gestelde formele eisen 

( H2 en H3) en de Inschrijvers worden beoordeeld aan de hand van gestelde 

uitsluitingsgronden (H4) 

- Fase 2: beoordeling. Alle inschrijvingen die aan de bovenstaande voldoen, worden 

beoordeeld volgens de gunningscriteria (H5).  

- Fase 3: afronding oordeel  

Zie ook de toelichting in hoofdstuk 5  

De voorwaarden en uitgangspunten voor deelname aan de Inschrijvingsprocedure staan beschreven 

in deze leidraad. Afwijkingen van wat in deze leidraad (inclusief bijlagen) beschreven is, worden niet 

geaccepteerd en leiden tot uitsluiting van de Inschrijver van de Inschrijvingsprocedure.  



Pagina 9 van 51 
 

Al wat in deze Inschrijvingsleidraad en haar bijlagen is bepaald, is ook van toepassing op de 

naderhand te sluiten overeenkomst(en), (huur- of pachtovereenkomst), tenzij hiervan in de 

overeenkomsten uitdrukkelijk wordt afgeweken.  

1.5. Publicatie en contact 
De verhuur van de Sluiswachterskade wordt bekend gemaakt op de website 
https://www.denbosch.nl/nl/projecten/zuid-willemspark/sluiswachterskade   

Voorts is een specifiek e-mailadres aangemaakt, dat u dient te gebruiken voor het stellen van vragen 

naar aanleiding van de inschrijvingsprocedure/het project, evenals de onderhavige 

Inschrijvingsleidraad. Via dit adres zullen wij ook met u communiceren nadat de inschrijving heeft 

plaatsgevonden. Dit e-mailadres is: Sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl. Wilt u liever bellen? 

Geef dit dan aan in uw mail. 

  

https://www.denbosch.nl/nl/projecten/zuid-willemspark/sluiswachterskade
mailto:sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl
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2. Proces en voorwaarden 
Dit hoofdstuk bevat de procedure rondom de inschrijving en de formele eisen waaraan een 

inschrijving moet voldoen om voor selectie in aanmerking te kunnen komen.  

2.1. Planning inschrijvingsprocedure 
Volgens huidig inzicht kent de inschrijvingsprocedure de onderstaande planning.  

In verband met de gelijke behandeling van Inschrijvers zal de uiterste datum voor inschrijving als 

opgenomen in de planning van de Inschrijvingsleidraad niet gewijzigd kunnen worden voor 

individuele gevallen. Wijziging is enkel mogelijk via de Nota van inlichtingen en geldt dan voor alle 

Inschrijvers. 

Aan deze planning kunnen Inschrijvers (overigens) geen rechten ontlenen.  

Onderdeel  Datum  

Publicatie Inschrijvingsleidraad 17 september 2021 

Bezichtiging van de locatie  
 

5 & 14 oktober  

Uiterste datum voor stellen van vragen en maken 
van opmerkingen 

22 oktober 2021* 
 

Publicatie Nota van Inlichtingen 5 november  ** 

Uiterste inschrijvingsdatum 10 december 2021 voor 12:00 uur  

Afronding beoordeling inschrijvingen  

Voorlopige gunning door het college  

Mededeling collegebesluit voorlopige gunning en 
aanbieding Huurovereenkomst (aan winnende 
inschrijver)/afwijzingen (aan andere inschrijvers) 

11 februari 2022 

Ondertekening Huurovereenkomst door de 
winnende Inschrijver 

 

Collegebesluit over de Huurovereenkomst en 
ondertekening van de Huurovereenkomst zijdens 
de gemeente 

 

* vragen kunnen gemaild worden naar sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl. 

** De gemeente streeft ernaar binnen twee weken de vragen te beantwoorden. Deze termijn kan met een week 

verlengd worden, indien de hoeveelheid vragen daar toe aanleiding geeft. Zie §2.8 

Meer informatie over het tijdpad van de herontwikkeling van de locatie Sluiswachterskade vindt u in 

§2.14 en bijlage 3  

2.2. Inschrijving  
Inschrijving kan uitsluitend geschieden door gebruikmaking van het bijgevoegde 

Inschrijvingsformulier (bijlage 1). Inschrijver dient zijn inschrijving in op sluiswachterskade@s-

hertogenbosch.nl. Als onderwerp moet u vermelden ‘Inschrijving Sluiswachterskade’ 

De uiterste datum en het uiterste tijdstip van inschrijving is opgenomen in de planning in § 2.1. Deze 

datum en dit tijdstip dienen als een fataal moment te worden beschouwd. Zorgt u voor tijdig en 

compleet inleveren van uw Inschrijfformulier, met bijbehorende stukken, want anders wordt uw 

inschrijving niet in behandeling genomen en terzijde gelegd.   

De inschrijving dient onherroepelijk, onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud te zijn 

(behoudens voorbehouden die zijn toegestaan blijkens het bepaalde in de concept-

mailto:sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl
mailto:sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl
mailto:sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl
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huurovereenkomst). Voorwaardelijke inschrijvingen worden niet aangemerkt als rechtsgeldige 

inschrijvingen en worden terzijde gelegd. 

Een Inschrijver blijft vanaf de uiterste datum voor inschrijving als bedoeld in de planning uit  

paragraaf 2.1. onvoorwaardelijk en onherroepelijk gebonden aan zijn inschrijving en is verplicht zijn 

inschrijving gestand te doen tot het moment waarop de huurovereenkomst tussen de winnende 

Inschrijver en de gemeente tot stand komt.  

Daarna kan een Inschrijver zijn inschrijving herroepen en intrekken of aangeven ook daarna bereid te 

zijn zijn inschrijving gestand te blijven doen, met een aanduiding van de aanvullende termijn van 

gestanddoening. 

De inschrijving is (definitief) bindend bij de gunning.  

Algemene voorwaarden van de Inschrijver worden, ongeacht in welke stukken deze worden 

genoemd, uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Een Inschrijver kan maximaal één inschrijving indienen, hetzij zelfstandig, hetzij samen met een of 

meerdere andere Inschrijvers in een combinatie.  

Een inschrijving kan (dus) door meerdere Inschrijvers gezamenlijk in een combinatie worden 

ingediend. Dit dient op het Inschrijvingsformulier te worden vermeld. De uitsluitingsgronden gelden 

voor elk van de Inschrijvers die gezamenlijk één inschrijving indienen.  

De samenstelling van een inschrijvende combinatie kan gedurende de procedure niet meer worden 

gewijzigd. 

De inschrijving dient in elk geval uit de volgende onderdelen te bestaan:  

1) Inschrijvingsformulier; Het inschrijvingsformulier dat is opgenomen als Bijlage 1 bij deze 

Inschrijvingsleidraad moet volledig worden ingevuld en rechtsgeldig worden ondertekend. 

2) Plan van aanpak met de onderdelen A t/m G.   

A. Paragraaf korte omschrijving idee/concept max 0,5 A4. Zie bijlage 2 

B. Paragraaf functionele invulling (max 2 A4) Bijlage 2 van deze Inschrijvingsleidraad 

beschrijft welke vragen in deze paragraaf beantwoord moeten worden. 

C. Paragraaf ruimtelijke visie (max 2 A4). Bijlage 2 van deze Inschrijvingsleidraad 

beschrijft welke vragen in deze paragraaf beantwoord moeten worden.  

D. Paragraaf Maatschappelijke meerwaarde; (max 2 A4). Bijlage 2 van deze 

Inschrijvingsleidraad beschrijft welke vragen in deze paragraaf beantwoord 

moeten worden. 

E. Paragraaf duurzaamheid (max 2 A4). Bijlage 2 van deze Inschrijvingsleidraad 

beschrijft welke vragen in deze paragraaf beantwoord moeten worden. 

F. Paragraaf financiële onderbouwing (bedrijfsplan) (max 3 A4 en daarnaast een 

begrotingstabel). Zie § 3.3 van deze inschrijvingsleidraad. 

G. Paragraaf toelichting minimumeisen en praktische aspecten. (max 2 A4). Zie §3.1. 

en § 3.2 van deze inschrijvingsleidraad.  

De door inschrijver verstrekte informatie, documenten en andere opgevraagde en/of verstrekte 

gegevens, worden door de gemeente met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld. 

Aangeleverde documenten worden eigendom van de gemeente en worden niet aan de inschrijver 

geretourneerd. Gemaakte kosten in verband met het verkrijgen van de documenten worden niet 

vergoed. 
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2.3. Financiering 
Partijen zijn zelf verantwoordelijk voor de financiering van de noodzakelijke investeringen in 

ontwikkeling en realisering van een voorziening met een gastvrije uitstraling die past binnen het 

karakter en de uitstraling van de stad en een bijdrage levert aan de ambities van het Zuid-

Willemspark op/binnen de grenzen van de Sluiswachterskade. Een financieringsvoorbehoud is 

uitgesloten. 

Kosten voor de indiening, aanvraag en afhandeling van vergunningen (waaronder de gebruikelijke 

leges) komen voor rekening van de initiatiefnemer. 

2.4. Publiekrechtelijk en juridisch kader 
Voor de te verhuren gronden geldt het navolgende planologisch regime: 

Bestemmingsplan Zuid (onherroepelijk 30-08-2011) 

Op de betrokken percelen rusten de bestemmingen: 

- “Bedrijf”  
- “Verkeer” 

En de gebiedsaanduiding: geluidszone-Industrie 
 
De realisering van een voorziening als hier bedoeld past naar verwachting niet binnen deze vigerende 

bestemming(en). 

De gemeente is bereid om zich ertoe in te spannen het planologische regime aan te passen, zodanig 

daar de realisering van de voorziening, conform het nader door en voor risico van de winnende 

Inschrijver uit te werken bouwplan, kan worden gerealiseerd en de ten behoeve daarvan benodigde 

vergunningen en overige publiekrechtelijke besluiten te verlenen en onherroepelijk te laten 

worden, zodat de vereiste vergunningen zo spoedig mogelijk kunnen worden verleend.  

Voor zover de gemeente de in dit artikel bedoelde besluiten zelf dient te nemen, dan zal zij dat 

voortvarend doen met inachtneming van de wettelijke voorschriften en formaliteiten. Voor zover 

andere overheden de desbetreffende besluiten dienen te nemen, zal de gemeente de 

totstandkoming daarvan zoveel mogelijk bevorderen en bespoedigen.  

Alle te volgen procedures moet de gemeente in volle vrijheid en onder gestanddoening van haar 

volledige publiekrechtelijke verantwoordelijkheden en bevoegdheden kunnen doorlopen. De 

gemeente kan dan ook geenszins garanderen, dat het beoogde plan daadwerkelijk kan worden 

gerealiseerd. De hieruit voortvloeiende risico’s kunnen niet op de gemeente worden afgewenteld.  

In het bijzonder is de gemeente niet aansprakelijk indien zienswijzen, inspraakreacties, bedenkingen 

dan wel bezwaar- en/of beroepschriften, verzoeken om een voorlopige voorziening, andere 

maatregelen van derden, het gebrek aan medewerking of goedkeuring van andere 

overheidsinstanties en/of uitspraken van de bevoegde rechterlijke instantie(s) mochten leiden tot 

vertragingen in het nemen van de benodigde besluiten, vertragingen in de verlening van 

vergunningen, vertragingen de aanpassing van het planologisch regime dan wel weigering, schorsing 

of vernietiging van voornoemde besluiten. Voorts is de gemeente nimmer aansprakelijk indien de 

gemeente uit hoofde van haar publiekrechtelijke taakuitoefening in redelijkheid tegemoet dient te 

komen aan bezwaren van derden. 

Een en ander laat (derhalve) onverlet, de bevoegdheid van de gemeente en haar organen voor wat 

betreft de uitoefening van haar publiekrechtelijke taken. Het gemeentebestuur blijft dan ook 
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onverminderd autonoom in de uitoefening van haar publiekrechtelijke taken en bevoegdheden, 

zodat zij, met inachtneming van alle betrokken belangen en na afweging daarvan, onverminderd de 

bevoegdheid zal hebben zich te laten leiden door de betrokken regelingen van publiekrechtelijke 

aard en de belangen die deze beogen te beschermen. 

Daarbij geldt, dat besluit tot het aangaan van de huurovereenkomst wordt genomen door het college 

van burgemeester en wethouders. Inschrijver erkent, dat het college geen uitspraken kan doen over 

zaken die de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Gemeenteraad en hogere overheden 

betreffen. Het is dus de Gemeenteraad, die in het kader van de uitvoering van de onderhavige 

overeenkomst vanuit zijn publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke 

ordening en volkshuisvesting binnen het territoir van de Gemeente, de uiteindelijke beslissing heeft 

en houdt omtrent de aanvaardbaarheid van de door of vanwege de partij vervaardigde plannen.    

2.5. Voorbehoud stopzetting procedure  
De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor om de inschrijvingsprocedure tijdelijk dan wel 

definitief te stoppen. Inschrijvers hebben in een dergelijk geval geen recht op vergoeding van 

enigerlei soort van kosten die in het kader van de onderhavige inschrijvingsprocedure gemaakt zijn of 

nog worden gemaakt en/of vergoeding van geleden schade van welke aard en in welke vorm dan 

ook. 

2.6. Voorbehoud haalbaarheid  
Hierbij wordt een voorbehoud gemaakt wat betreft eventuele onvoorziene gebeurtenissen of 

wijzigingen in de toekomst, die buiten de invloed van de gemeente liggen. Het zou in beginsel 

kunnen dat deze ertoe leiden dat een inschrijving niet haalbaar blijkt. Dit risico ligt bij de Inschrijver. 

In het bijzonder wijst de gemeente op de nu bekende, volgende twee aspecten:  

o medewerking van het waterschap in relatie tot het verkrijgen van vergunningen die binnen  

het mandaat van het waterschap liggen (zoals gebruik van het water en de kade)   

o Het verkrijgen van de vereiste (gebruiks-)vergunningen.  

2.7. Onduidelijkheden, onvolkomenheden, tegenstrijdigheden en instemming  
Deze Inschrijvingsleidraad met bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld. Mocht een 

Inschrijver desondanks onduidelijkheden, onvolkomenheden in en/of tegenstrijdigheden tussen de 

documenten onderling of in de tekst van de onderhavige Inschrijvingsleidraad menen tegenkomen, 

dan dient de inschrijver hierover uit eigen beweging een gemotiveerde vraag te stellen of opmerking 

te maken volgens de in §2.8 beschreven procedure.  

Bij gebreke van een dergelijke melding, kan de inschrijver na inschrijving geen enkel beroep meer 

doen op tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en onjuistheden. 

Indien naderhand blijkt, dat deze inschrijvingsleidraad en (of een of meer van) alle behorende 

bijlagen tegenstrijdigheden, onvolkomenheden of onjuistheden bevat en deze niet door de 

Inschrijver zijn opgemerkt, zijn deze voor risico van de Inschrijver. 

Inschrijvers dienen zich uitdrukkelijk akkoord te verklaren met (de inhoud van) de nota van 

inlichtingen en de onderhavige Inschrijvingsleidraad met bijlagen, daaronder in het bijzonder de 

concept-huurovereenkomst (bijlage 8) bij de onderhavige Inschrijvingsleidraad en de daarin 

neergelegde kaders, randvoorwaarden en uitgangspunten.  
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2.8. Inlichtingen 
Na ontvangst van de Inschrijvingsleidraad kan een Inschrijver uiterlijk tot de in §2.1 genoemde datum 

vragen stellen of opmerkingen maken over de status, de procedures, alsmede over technische en/of 

operationele aspecten van de inschrijvingsprocedure. Dit omvat tevens eventuele vragen met 

betrekking tot de (concept)huurovereenkomst.  

Indien u eventueel een voorkeur heeft voor een afwijkende huurtermijn, moet u reeds in deze 

inlichtingenronde aangegeven op welke grond u een afwijkende huurtermijn gerechtvaardigd of een 

harde voorwaarde denkt te vinden. Op basis daarvan kan de gemeente haar standpunt kenbaar 

maken, zodat eventuele ruimte die de gemeente biedt voor alle Inschrijvers voorafgaand aan het 

indienen van de inschrijving helder is. 

De vragen of opmerkingen over de procedure of inhoudelijke aspecten dienen te worden ingediend 

per mail via het mailadres sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl. Als onderwerp moet u vermelden 

‘Inlichtingen Sluiswachterskade’. De vragen kunnen alleen worden ingediend via het formulier van 

bijlage 4.  

Ook vragen die betrekking hebben op de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en beleidsinsteken 

van het Waterschap Aa en Maas, mogen uit oogpunt van transparantie alleen via de 

inlichtingenronde worden ingediend. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat Inschrijvers gedurende 

de gunningsprocedure vragen rechtstreeks aan het waterschap stellen. Indien Inschrijvers 

onverhoopt toch vragen rechtstreeks aan hen richten, zal het waterschap hen doorverwijzen naar de 

inlichtingenronde. 

Naar beoordeling van de gemeente (en indien aan de orde in afstemming met het waterschap) wordt 

een overzicht van vragen en antwoorden gemaakt. Vragen en antwoorden worden geanonimiseerd 

aan alle Inschrijvers die een vraag gesteld hebben verstrekt door middel van een Nota van 

Inlichtingen. Indien u geen vraag heeft gesteld, kunt u de Nota van Inlichtingen opvragen via de mail 

sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl. U kunt aan uw vragen geen rechten ontlenen. De gemeente 

kan in voorkomend geval besluiten een tweede vragenronde in te lassen.  

2.9. Onderzoek ter plekke  
U kunt de sluiswachterskade grotendeels van buitenaf zelf bekijken. Ook stellen we u in de 

gelegenheid om het pand te bezichtigen. I.v.m. COVID matregelen moet u zich voorafgaand 

aanmelden en wordt u ingepland voor een tijdsblok van 30 minuten. U kunt zich hiervoor aanmelden 

tot en met 3 werkdagen voor de bezichtigingsdag. (§2.1) Aanmelden kan via sluiswachterskade@s-

hertogenbosch.nl. In verband met de gelijke behandeling van partijen/Inschrijvers zal de uiterste 

inschrijvingsdatum in verband met een bezichtiging niet gewijzigd kunnen worden voor individuele 

gevallen. 

2.10. Taal  
De gehele inschrijvingsprocedure vindt plaats in de Nederlandse taal. Alle van de Inschrijvers te 

ontvangen documenten dienen derhalve in de Nederlandse taal te zijn opgesteld.  

2.11. Kosten inschrijving  
Het indienen van een inschrijving geschiedt voor eigen rekening en risico van de Inschrijver. Kosten 

aan de kant van inschrijver komen niet voor vergoeding door de gemeente in aanmerking.  

Voor uw Inschrijving zullen geen kosten worden vergoed (derhalve geen reken-/tekenvergoedingen).  

mailto:sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl
mailto:sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl
mailto:sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl
mailto:sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl
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2.12. Formele eisen aan de inschrijving  
Alleen door middel van het Inschrijvingsformulier kan een inschrijving worden ingediend.  

De tekst van het inschrijvingsformulier mag niet worden overgetypt, aangevuld of gewijzigd. Daar 

waar aangegeven moeten de gevraagde documenten als bijlage worden aangehecht. Het niet correct 

inschrijven leidt tot uitsluiting van de verdere Inschrijvingsprocedure.  

Bij tegenstrijdigheden tussen het Inschrijvingsformulier gepubliceerd als bijlage bij de onderhavige 

Inschrijvingsleidraad en het door een Inschrijver ingediend Inschrijvingsformulier gaat het 

gepubliceerde Inschrijvingsformulier (bijlage 1) voor. 

Het Inschrijvingsformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend en 

vóór de in de planning in §2.1. genoemde uiterste datum en tijdstip voor inschrijving te zijn 

ingediend en ontvangen. 

Voor zover de inschrijver een rechtspersoon of een personenvennootschap is, dient het 

Inschrijvingsformulier te worden ondertekend door de daartoe bevoegde persoon of personen. 

Degene die het Inschrijvingsformulier heeft ondertekend, staat er voor in, dat zij/hij (alleen of 

tezamen met de eventuele medeondertekena(a)r(en)) bevoegd is de Inschrijver rechtsgeldig te 

vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de ondertekena(a)r(en) zelf gebonden is (/zijn) aan de 

inschrijving.  

Een uittreksel van de inschrijving in het handelsregister dan wel een machtiging, die rechtsgeldig is 

ondertekend door een persoon als vastgelegd in het handelsregister (derhalve ook weer aan te tonen 

middels (een) uittreksel(s) uit het handelsregister) dient bij het inschrijvingsformulier te worden 

gevoegd, evenals een kopie van een rechtsgeldig legitimatiebewijs van de ondertekena(a)r(en). 

Bij een gezamenlijke inschrijving in een combinatie dienen alle Inschrijvers het inschrijvingsformulier 

rechtsgeldig en bevoegd te ondertekenen. 

Ten overvloede willen wij u erop wijzen dat alleen volledige inschrijvingen dus inclusief alle 

gevraagde en ingevulde bijlagen worden meegenomen bij de beoordeling. Incomplete inschrijvingen 

worden direct terzijde gelegd evenals inschrijvingen die te laat zijn ingediend. Dus ook inschrijvingen 

die één minuut na sluiting van de inschrijftermijn zijn ingediend.  

2.13. Nadere toelichting en opvragen bewijsstukken  
Indien een inschrijving onduidelijkheden bevat kan de gemeente verzoeken om een nadere 

schriftelijke of mondelinge toelichting. De gemeente zal van een Inschrijver die zij voornemens is te 

selecteren bewijsstukken opvragen ter controle van de uitsluitingsgronden. De Inschrijver dient deze 

binnen de door de gemeente bij opvraging gestelde redelijke termijn te verstrekken. Indien een 

Inschrijver niet binnen de gestelde termijn aan zijn inlichtingen- of bewijsplicht voldoet, wordt – 

behoudens gevallen van overmacht (dit ter beoordeling van de gemeente) – zijn inschrijving terzijde 

gelegd.  

Een Inschrijver dient er dus rekening mee te houden, dat de hiervoor bedoelde informatie en stukken 

op korte termijn na de uiterste datum voor inschrijving door de gemeente kunnen worden 

opgevraagd en vervolgens onverwijld aan haar moeten worden verstrekt. 

Waar in de onderhavige Inschrijvingsleidraad staat aangegeven, dat de gemeente om gegevens kan 

verzoeken, moeten de desbetreffende gegevens pas worden ingediend als de gemeente 

daadwerkelijk een verzoek daartoe doet. Indien deze gegevens eerder dan na een verzoek daartoe 

worden overgelegd, zullen zij niet worden behandeld. 
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De gemeente behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om alle verstrekte informatie, documenten of 

andere opgevraagde en/of verstrekte gegevens op juistheid te controleren. 

Er wordt met klem op gewezen, dat verklaringen, die achteraf (al dan niet na verificatie) 

tegenstrijdigheden, onvolkomenheden of onjuistheden blijken te bevatten of toezeggingen, die niet 

(kunnen) worden waargemaakt of voorbehouden door de betreffende inschrijver, kunnen worden 

aangemerkt als “valse verklaringen”. Een valse verklaring heeft uitsluiting van de verdere 

Inschrijvingsprocedure tot gevolg. De betreffende inschrijving zal als gevolg terzijde worden gelegd. 

Door kennis te nemen van de inschrijving en de daaraan gehechte documenten, daarbij verstrekte 

gegevens en informatie of later op verzoek verstrekte gegevens en informatie, wordt de gemeente 

op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor deze gegevens en informatie en blijft de 

Inschrijver zelf verantwoordelijk voor tegenstrijdigheden, onvolkomenheden en onjuistheden in de 

inschrijving. 

De gemeente kan de inschrijving en de eventueel overgelegde documenten en bijlagen eventueel 

laten verifiëren door het Bureau Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur 

(Bureau BIBOB). De Inschrijver zal hieraan zijn medewerking verlenen en zal eveneens zijn 

medewerking verlenen aan een (eventueel) uit te voeren onderzoek naar de “herkomst van 

middelen” door de gemeente of namens deze door het Bureau BIBOB 

2.14. Gunningsbeslissing  
Na volledige beoordeling van de initiatieven (zie §5.2), deelt de gemeente alle inschrijvers die een 

plan ingediend hebben, door middel van een gunningsbeslissing schriftelijk en gemotiveerd mede 

welke Inschrijver(s) de gemeente voornemens is te gunnen. De gunningsbeslissing betreft slechts een 

voornemen tot gunning en geeft de desbetreffende Inschrijver(s) nog geen aanspraak op definitieve 

gunning. Er is dus met het afgeven van de gunningsbeslissing nog geen sprake van een overeenkomst 

tussen de gemeente en de geselecteerde inschrijver. Na verzending van de gunningsbeslissing 

kunnen de betrokken inschrijvers tegen die beslissing opkomen door binnen 20 kalenderdagen een 

kort geding aanhangig te maken bij de burgerlijke rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie 

Den Bosch. Deze termijn geldt als een vervaltermijn.  

2.15. Reservelijst  
Geldige initiatieven (dat wil zeggen initiatieven die voldoen aan alle gestelde formele en materiële 

eisen) die niet worden geselecteerd, worden op de reservelijst geplaatst. Ingeval een geselecteerde 

inschrijving geen doorgang vindt, bijvoorbeeld omdat uit bij de nadere uitwerking blijkt dat de 

inschrijving niet haalbaar is, dan kan de gemeente de eerst geplaatste inschrijving van de reservelijst 

alsnog selecteren en de desbetreffende Inschrijver uitnodigen om een huurovereenkomst te sluiten. 

Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan plaatsing op de reservelijst.  

2.16. Verdere planontwikkeling  
Nadat de bezwaartermijn van 20 dagen ongebruikt is verstreken dan wel nadat eventuele bezwaren 

in rechte zijn afgewezen, vindt de definitieve gunning plaats door middel van ondertekening van de 

huurovereenkomst. De geselecteerde inschrijving wordt uitgenodigd voor een startgesprek met de 

gemeente. Daarin wordt besproken hoe de verdere planontwikkeling op te starten. De Inschrijver 

wordt gevraagd te komen tot een uitwerking van de inschrijving ten behoeve van het kunnen starten 

van de benodigde ruimtelijke procedure(s) en het hieraan gekoppeld voeren van de vereiste 

omgevingsdialoog, met als doel het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Tijdens het 

startgesprek wordt de huurovereenkomst ondertekend, worden aanbevelingen meegegeven, kunnen 

vragen worden gesteld en worden de stappen en planning van de verdere planontwikkeling 
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doorgenomen. Hierbij wordt een termijn gesteld waarbinnen Inschrijvers deze aanvraag gedaan 

moeten hebben.  

De verdere ontwikkeling is bedoeld om de geselecteerde inschrijving nader uit te werken. In de 

huurovereenkomst wordt een maximale doorlooptijd van de stappen na de gunningsbeslissing 

vastgelegd. De maximale doorlooptijd is afhankelijk van de inhoud van de inschrijving en de 

benodigde procedure en daarom maatwerk. Daarbij is het de Inschrijver niet toegestaan om de 

inschrijving zodanig te wijzigen dat de gewijzigde inschrijving achteraf gezien niet zou zijn 

geselecteerd. 

Zie bijlage 3 Stappen inschrijvingsprocedure en totale ontwikkeling.  

2.17. Omgevingswet  
Wat betreft de voorbereiding en start van een ruimtelijke procedure, wordt opgemerkt dat naar 

verwachting per 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking treedt. Op het moment dat deze nieuwe 

wet in werking treedt, vallen initiatieven die vanaf dat moment in procedure worden gebracht onder 

de nieuwe wetgeving. Voor initiatieven die al in procedure zijn gebracht onder het oude recht geldt 

dat deze na inwerkingtreding van de Omgevingswet nog onder de oude wetgeving vallen en op grond 

van het oude recht worden afgehandeld. Dit geldt alleen als voorafgaand aan de datum van 

inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsvergunning is aangevraagd of 

ontwerpbestemmingsplan op grond van artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht in procedure 

is gebracht. In andere gevallen geldt dat initiatieven die voor de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet zijn ingediend, maar niet in procedure zijn gebracht onder de nieuwe wetgeving 

moeten worden behandeld. Gelet hierop, maken we een voorbehoud inzake de te volgen ruimtelijke 

procedure. Hoe dichter we de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet naderen hoe 

aannemelijker het is dat we zullen gaan voorsorteren op de nieuwe wetgeving die vanaf 1/7/2022 in 

werking treedt. Of de geselecteerde inschrijving onder de huidige of nieuwe wetgeving zal worden 

voorbereid is dan ook afhankelijk van het moment dat het ontwerpbesluit (naar verwachting) 

genomen kan worden. De gemeente zal tijdens het startgesprek na de selectie in overleg met de 

geselecteerde inschrijver afspraken maken over de uiteindelijk te volgen ruimtelijke procedure.  
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3. Inhoudelijke randvoorwaarden 
Bij de beoordeling van de ontvangen initiatieven wordt eerst getoetst of de inschrijving voldoet aan 

de formele en materiële eisen zoals beschreven in deze Inschrijvingsleidraad (hoofdstuk 2 en 3). 

Initiatieven die niet voldoen worden in beginsel terzijde gelegd en komen in dat geval niet voor 

verdere beoordeling en selectie in aanmerking.  

Dit hoofdstuk bevat de inhoudelijke randvoorwaarden, de basisuitgangspunten voor de uitvraag en 

de materiële eisen, waaraan een inschrijving moet voldoen om voor gunning in aanmerking te 

kunnen komen. deze staan beschreven in §3.1. en §3.3. In §3.2. staan de aspecten beschreven die 

een randvoorwaardelijke rol gaan spelen in de nadere uitwerking, maar die geen onderdeel zijn van 

de materiële eisen voor de gunningsbeslissing  

3.1. Basisuitgangspunten  
Initiatieven moeten rekening houden met de volgende basisuitgangspunten: 

o De locatie zal worden verhuurd.  
o Zelfstandige bewoning op de locatie is uitgesloten.   
o Activiteiten in de nacht (vanaf 22 uur) die (geluids)overlast geven zijn niet toegestaan. 
o De bestaande bomen dienen behouden te blijven en ingepast te worden in de plannen 
o In de gehele Zuid-Willemsvaart (en dus ook op deze locatie) is zwemmen verboden.  
o Voor het beheer en onderhoud van het kanaal dient een zone van 3 meter direct langs het 

water vrijgehouden te worden.  
o Plannen moeten op eigen terrein voorzien in de eigen parkeerbehoefte Zie bijlage 5  

‘informatie over de locatie en het pand’ voor meer informatie over o.a. parkeren.  
o We zoeken naar een nieuwe functionele invulling voor het monumentale sluiswachtershuis 

en een nieuw gebruik van de omringende gronden die bijdraagt aan het realiseren van dit 
deel van het Zuid-Willemspark. Grootschalige nieuwbouwvolumes vallen daar niet onder en 
zullen dus niet worden gehonoreerd. Wij adviseren indieners dus terughoudendheid te 
betrachten aangaande eventuele verzoeken voor aanvullende volumes. Bouwwerken dienen 
een ondergeschikt onderdeel te zijn van de aanvraag. Dit geldt ook voor eventuele 
aanvragen voor bouwwerken op/in het water. Ingeval van dit laatste wijzen we Inschrijvers 
er nadrukkelijk op dat hiervoor toestemming van  waterschap Aa en Maas is vereist en dat 
het waterschap hierin zeer terughoudend is.  

o De veiligheid en het beheer en onderhoud van de Lambooijbrug mogen niet belemmerd 
worden. Zie In §3.2. en de bijlage 5 ‘informatie over de locatie en het pand’.  
 

In paragraaf G van het plan van aanpak moet u aangeven hoe u invulling geeft aan bovenstaande 
basisuitgangspunten. Alleen plannen die voldoen aan bovenstaande aspecten kunnen in behandeling 
genomen worden.  

 

3.2. Praktische aspecten waar rekening mee gehouden moet worden bij de nadere 

planontwikkeling 
Aangezien eventuele randvoorwaarden mede afhankelijk zijn van de gewenste functie en de 

gewenste uitwerking, is het niet mogelijk om op voorhand alle randvoorwaarden die op deze locatie 

spelen al te benoemen. Om echter al wel een beeld te krijgen van de aspecten die een 

randvoorwaardelijke rol gaan spelen in de nadere uitwerking, volgt hieronder een opsomming op 

hoofdlijnen. Deze aspecten zijn geen onderdeel van de materiële eisen voor de gunningsbeslissing, 

maar het is wel van belang om er nu al rekening mee te houden. De eerste gedachten over hoe deze 

aspecten terugkomen in uw inschrijving zijn ook onderdeel van de beoordeling. We moeten kunnen 
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beoordelen in hoeverre u heeft nagedacht over de verschillende aspecten en een realistisch beeld 

heeft van de (on)mogelijkheden van deze locatie.  

o Eventuele drijvende objecten en steigers moeten door het waterschap beoordeeld worden. 
o Door de ligging van de locatie vlakbij sluis 0, waar vanwege het schutten een aanzuigende 

waterstroom ontstaat, is de veiligheid van lichte vaartuigen (zoals kano's, supboards, etc.) op 
het water nadrukkelijk een aandachtspunt. De gemeente werkt aan een nieuw beleid waarin 
o.a. ook regels voor dit soort waterrecreatie worden meegenomen. Indien dergelijk gebruik 
onderdeel is van de inschrijving vergt dit nadere afstemming. 

o De locatie moet grotendeels vrij toegankelijk zijn. Minimaal de oever moet (overdag) vrij 
toegankelijk zijn zodat bezoekers van het Zuid-Willemspark langs het water kunnen fietsen, 
wandelen of verblijven.  

o De veiligheid van de Lambooijbrug mag niet in het geding komen. Dat betekent onder andere 
dat er geen permanente gebouwen onder of direct naast de brug geplaatst kunnen worden. 
Wellicht is een klein verplaatsbaar gebouw wel mogelijk, maar dat is ook afhankelijk van het 
gebruik (opslag of intensiever gebruik) i.v.m. onder andere de kans op brandgevaar. Het 
realiseren van permanente gebouwen en gebruik van de grond die de kans op brandgevaar 
verhogen is niet mogelijk. Verder moet er aandacht zijn voor de bereikbaarheid voor 
bijvoorbeeld de brandweer (aanrijroute en draaien).  

o Het onderhoud van de brug mag niet belemmerd worden. Dat betekent dat alle onderdelen 
van de brug te allen tijde vanaf de openbare weg bereikbaar moeten zijn voor  
onderhoudsvoertuigen. Periodiek moet de gehele brug visueel geïnspecteerd kunnen 
worden met een hoogwerker. Voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de brug is 
voldoende ruimte (minimaal 3 meter) nodig.  

o Op dit moment wordt deze plek nog gebruikt als watertankplaats voor 
onderhoudsvoertuigen (o.a. reinigingsdiensten). Dat betekent dat 1 plek aan de kade 
bereikbaar moet blijven voor het formaat van een forse vrachtwagen (zwaar vrachtvervoer).   

o We zoeken een publiekgerichte invulling die tegelijk niet leidt tot overlast voor de omgeving. 
Activiteiten in de nacht die (geluids-)overlast geven zijn niet toegestaan. Wat betreft het 
onderdeel horeca geven we aan dat zogenaamde daghoreca voorstelbaar is. Intensievere 
vormen van horeca die ook in de late avond en nacht publiek genereren, zijn niet gewenst. 
Dit betekent dat een uiterlijke sluitingstijd van 22.00 uur geldt.  

o Tegen de damwand (bovenstrooms t.o.v. de brug) is een blauwalgmeter van het waterschap 
geplaatst. Deze krijgt stroom via de lantaarnpaal. De blauwalgmeter moet eens in de paar 
weken onderhouden worden.  

o De locatie is gelegen in de industriezone. Vanuit milieuwetgeving kan dit mogelijk 
beperkingen of randvoorwaarden geven voor de nieuwe invulling. Dat is afhankelijk van het 
soort gebruik dat wordt beoogd. 

o Afhankelijk van de plannen dient er rekening gehouden te worden met specifieke wet en 
regelgeving  

 
In paragraaf G van het plan van aanpak dient u aan te geven hoe u invulling geeft aan bovenstaande 
aspecten. Tevens kan het zo zijn dat na de gunning bij de nadere planontwikkeling deze aspecten 
ertoe kunnen leiden dat de gekozen uitwerking aangepast dient te worden.   

 

3.3. Financiële onderbouwing  
De ingediende inschrijvingen moeten op hoofdlijnen financieel haalbaar zijn. Deze beoordeling wordt 

uitgevoerd op basis van hetgeen door de inschrijver is ingevuld in de paragraaf F: Financiële 

onderbouwing (bedrijfsplan)’ van het plan van aanpak.  

Onderdelen van het bedrijfsplan die beschreven moeten worden zijn:   
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- Doelstelling, wat is het concept en wat oogt het te bereiken 

- Beschrijf de ontwikkeling (en de eventuele fasering) van het concept voor de komende 5 
jaren met een globale doorkijk naar 10 jaar. Inclusief overzicht/prognose van de inkomsten 
en uitgaven voor de eerste 5 jaar, per inkomsten- en uitgavenonderdeel uitgewerkt.  

- Beschrijf de activiteit/dienst/product en wat is hiervoor nodig om dit te kunnen realiseren 

- Beschrijf de (financiële) bedrijfszekerheid van uw activiteit 

- Waar komt de opbrengst vandaan, hoeveel klanten verwacht u in het pand 

- Wie gaat het inschrijving ontwikkelen, wie is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van 
het gebouw en het terrein 

- Beschrijf welke onderdelen van uw initiatief commercieel danwel maatschappelijk van 
insteek zijn.  

Om te voldoen aan de materiële eisen is het noodzakelijk dat er een bedrijfsplan is dat invulling geeft 
aan elk van de bovengenoemde onderdelen.  
 
Het bedrijfsplan wordt ook als totaal beoordeeld voor de gunningscriteria. Afhankelijk van hoe solide 
het bedrijfsplan is kunt u maximaal 10 punten ontvangen.  

– 10 punten → zeer solide bedrijfsplan dat vertrouwen geeft in een realistische exploitatie.  
– Naar mate het bedrijfsplan meer vragen oproept of dat er aandachtpunten zijn vindt er 

telkens een aftrek van punten plaats.  
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4. Uitsluitingsgronden  
Dit hoofdstuk bevat de toepasselijke uitsluitingsgronden. Om voor gunning in aanmerking te 

kunnen komen dient de inschrijver op het Inschrijvingsformulier (Bijlage1) te verklaren dat geen 

van deze uitsluitingsgronden op hem van toepassing zijn. Zie §2.12 met betrekking tot de 

bewijsmiddelen. 

4.1. Strafrechtelijke veroordeling 
De gemeente sluit een Inschrijver in beginsel uit van deelname als jegens die Inschrijver in de vijf jaar 

voorafgaand aan het tijdstip van indiening van de inschrijving, bij een onherroepelijk geworden 

rechterlijke uitspraak één of meer van de volgende veroordelingen is uitgesproken: 

1. veroordelingen op grond van artikel 134a, 140, 140a, 177, 178, 225, 226, 227, 227a, 

227b, 273f, 285, derde lid, 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420 ter of 420 quater van 

het Wetboek van Strafrecht; en/of 

2. veroordelingen wegens overtreding van de in artikel 83 van het Wetboek van Strafrecht 

bedoelde misdrijven, indien aan het bepaalde in dat artikel is voldaan. 

Het voorgaande geldt eveneens indien jegens een persoon die lid is van het bestuurs-, leidinggevend 

of toezichthoudend orgaan of die daarin vertegenwoordigings-, beslissings-of controlebevoegdheid 

heeft, een onherroepelijke veroordeling als hiervoor bedoeld is uitgesproken. 

Als bewijs dat voornoemde uitsluitingsgronden niet op de Inschrijver van toepassing zijn, dient hij op 

verzoek van de gemeente een verklaring omtrent het gedrag te verstrekken (zie§2.12). Inschrijvers 

dienen er rekening mee te houden dat het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag enige 

tijd kan duren en zullen deze derhalve tijdig moeten aanvragen. 

4.2. Faillissement 
De gemeente sluit een Inschrijver in beginsel uit van deelname als hij verkeert in staat van 

faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn gestaakt, jegens hem geldt een surseance van 

betaling of een (faillissements) akkoord, of als de inschrijver verkeert in een andere vergelijkbare 

toestand in gevolge een soortgelijke procedure uit hoofde van op hem van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving. 

Het is aan de inschrijver aan te tonen, dat deze uitsluitingsgrond niet van toepassing is.   

Als de Inschrijver een bedrijf is, dat is ingeschreven in het handelsregister, kan zulks worden 

aangetoond, door middel van, een uittreksel uit het handelsregister te verstrekken, dat op het 

tijdstip van het indienen van de inschrijving niet ouder is dan zes maanden (zie§2.12). 

Als de Inschrijver geen bedrijf is (een natuurlijk persoon) kan dit worden aangetoond door middel 

van een akte non-failliet, dat kan worden opgevraagd bij de gemeente waar de Inschrijver staat 

ingeschreven.  
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5. Gunningscriteria beoordeling 
Nadat de uiterste datum voor inschrijving conform de planning van de onderhavige 

Inschrijvingsleidraad is verstreken worden de volgende fasen doorlopen: 

Fase 1: Toetsen Inschrijvingsformulier 

In deze fase worden de door de Inschrijvers ingediende Inschrijvingsformulieren en de overige 

gegevens, bewijsstukken en/of verklaringen getoetst op de vormvereisten en voorts op volledigheid, 

rechtsgeldige ondertekening, en of inschrijvers onvoorwaardelijk aan alle (overige) eisen als 

neergelegd in de hoofdstukken 2, 3 en 4 van de onderhavige Inschrijvingsleidraad en opgenomen in 

het Inschrijvingsformulier voldoen. Elke inschrijving die niet voldoet wordt afgewezen. 

Als een Inschrijver zich niet uitdrukkelijk akkoord verklaart met de kaders, randvoorwaarden en 

uitgangspunten als neergelegd in de Nota van inlichtingen, de onderhavige Inschrijvingsleidraad met 

bijlagen, daaronder in het bijzonder de concept-huurovereenkomst, wordt de inschrijving afgewezen, 

terzijde gelegd en niet verder in behandeling genomen.  

Indien blijkt, dat informatie ontbreekt, of dat verstrekte informatie niet overeenstemt met de 

aangehechte documenten/bijlagen, danwel afwijkt van nadere informatie die is ingewonnen bij de 

Inschrijver of van algemeen bekende marktinformatie, behoudt de gemeente zich het recht voor de 

Inschrijver uit te sluiten van verdere deelname aan de inschrijvingsprocedure. 

De (in beginsel) geldige inschrijvingen worden vervolgens beoordeeld, zoals vastgelegd voor Fase 2 

hierna. 

Fase 2: Beoordeling 

In deze fase wordt de inschrijving zelf, zoals deze in het Inschrijvingsformulier moet zijn 

vermeld/omschreven, beoordeeld en wordt bepaald wat de winnende inschrijving is, zoals hierna 

onder paragraaf 5.1 nader is uitgewerkt. 

Fase 3: Afronding oordeel 

Na verstrijken van de termijn voor inschrijving zal een proces-verbaal worden opgemaakt, waarin 

melding wordt gedaan van het aantal inschrijvingen en waarin tevens verslag wordt gedaan van fase 

1 en fase 2 van de beoordeling. 

De inschrijvingen worden aan het proces-verbaal gehecht. Het proces-verbaal is enkel bedoeld voor 

intern gebruik binnen de gemeente.  

Het college van burgemeester en wethouders stellen de winnende inschrijving definitief vast en 

nemen het besluit tot voorlopige gunning. Dit besluit betreft ook de te sluiten huurovereenkomst en 

de mandatering van de afwikkeling daarvan. 

Besluitvorming omtrent de huurovereenkomst is voorbehouden aan het college van burgemeester 
en wethouders. 

Aan de Inschrijver, aan wie de gemeente op basis van de beoordeling in fase 1 en fase 2 voornemens 

is te gunnen, wordt de voorlopige gunning per brief medegedeeld. Daarbij wordt tevens de 

huurovereenkomst in tweevoud ter ondertekening aangeboden. Deze winnende inschrijver dient 

beide exemplaren van de huurovereenkomst binnen 15 kalenderdagen na dagtekening van de brief 

ondertekend te retourneren. 
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Gelijktijdig met de mededeling van voorlopige gunning aan de winnende Inschrijver wordt, aan alle 

overige inschrijvers bekend gemaakt, dat zij niet de winnende Inschrijver zijn/dat en om welke 

redenen hun Inschrijving wordt afgewezen. 

Dit hoofdstuk bevat de uitwerking van de criteria die worden gehanteerd en de gang van zaken rond 

de beoordeling. 

5.1. Beoordelingscriteria: kwaliteitsaspecten  
De beoordeling (van de inschrijvingen die de eerste screening (fase 1) hebben doorstaan en dus 

voldoen aan de formele en materiële eisen) vindt plaats aan de hand van 6 thema’s die beschreven 

moeten worden in de verschillende onderdelen van het plan van aanpak. De inhoud van de 

paragrafen is  nader toegelicht in bijlage 2 “nadere toelichting onderdelen plan van aanpak”.  

Thema  Plan van aanpak  

Meerwaarde voor en bijdrage aan de ambities 
van het Zuid- Willemspark 

B: Paragraaf functionele invulling 
C: Paragraaf ruimtelijke visie 
D: Paragraaf Maatschappelijke meerwaarde 

Functionele invulling  B: Paragraaf functionele invulling 

Inpassing op de locatie en in de omgeving C: Paragraaf ruimtelijke visie 
G: Paragraaf toelichting minimumeisen en 
praktische aspecten. 

Meerwaarde voor de buurt D: Paragraaf Maatschappelijke meerwaarde 

Duurzaamheid  E: Paragraaf duurzaamheid 

Financiële onderbouwing  F: Paragraaf financiële onderbouwing 
(bedrijfsplan) 

De 6 thema’s kennen geen onderlinge weging en wegen daarmee ieder afzonderlijk even zwaar mee.  

5.2. Procedure van beoordeling 

De beoordeling wordt uitgevoerd door een beoordelingsteam van de gemeente. Het 

beoordelingsteam bestaat uit deskundigen op het gebied van de verschillende disciplines/thema's. 

De leden van het beoordelingsteam kennen eerst individueel een rapportcijfer (0-10) toe aan elk van 

de zes thema’s. Vervolgens bespreken de leden van het beoordelingsteam hun beoordelingen 

gezamenlijk en wordt op basis van consensus de definitieve score per thema en uiteindelijk per 

inschrijving vastgesteld. De toegekende score bestaat uit de optelsom van de scores per thema, 

gedeeld door 6. Deze bestaat dus uiteindelijk uit een rapportcijfer (1t/m10), waarbij afgerond wordt 

tot één decimaal achter de komma (bijv. een 7,5). 

Op basis van de definitieve scores wordt een ranking opgesteld. In het uitzonderlijke geval, dat er 

twee of meer inschrijvingen gelijk eindigen, is het hoogste aantal punten voor het thema 

‘meerwaarde voor en bijdrage aan het Zuid-Willemspark’ doorslaggevend. Indien dan nog steeds 

sprake is van een gelijke score zal de gemeente haar voorlopige gunningsbeslissing bepalen door 

middel van loting tussen de inschrijvingen met de gelijke hoogste score.  

5.3. Tot slot 
De gemeente is niet verplicht tot gunning over te gaan. Zij heeft het recht, zonder opgaaf van 

redenen, de Sluiswachterskade aan zich te houden. Inschrijvers hebben in dat geval geen recht op 

enige vergoeding van kosten of schade. 

Als de gemeente op basis van de in deze Inschrijvingsleidraad gehouden procedure niet tot gunning 

is overgegaan dan wel heeft kunnen overgaan, is zij niet verplicht om opnieuw een 

inschrijvingsprocedure tot uitgifte (verhuur) te houden. 
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Een uitnodiging tot deelname aan deze inschrijvingsprocedure impliceert op geen enkele wijze een 

aanbod van de kant van de gemeente. 

Aan (een uitnodiging tot) deelname aan deze inschrijvingsprocedure kan een inschrijver geen enkel 

recht ontlenen, ook niet een recht op het voeren van enige onderhandeling met de gemeente. De 

keuze voor de inschrijver aan wie uiteindelijk wordt gegund, is geheel een aangelegenheid van de 

gemeente en geheel ter vrije keuze van de gemeente. 

De gemeente kan, gelet op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), de volledige geheimhouding 

van de door haar van Inschrijvers ontvangen documenten, gegevens en informatie niet altijd 

garanderen. Door inschrijving bevestigen Inschrijvers hiervan op de hoogte te zijn en stemmen zij op 

voorhand in met het eventueel openbaar worden van de hen verstrekte documenten, gegevens en 

informatie. 

Op deze inschrijvingsprocedure tot uitgifte (verhuur) is Nederlands recht van toepassing. Mogelijke 

geschillen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, 

locatie ’s-Hertogenbosch.  
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Bijlage 1: Inschrijfformulier Sluiswachterskade  
 

 

Met dit formulier schrijft u zich in voor de inschrijvingsprocedure Sluiswachterskade. Het betreft een 

inschrijving voor de huur van het perceel grond met opstal(len), erf en verder toe- en aanbehoren, 

plaatselijk bekend Van Veldekekade 35 te ’s-Hertogenbosch, kadastraal bekend gemeente ’s-

Hertogenbosch, sectie C, nummer 971 en 972. Daarnaast behoren de percelen C 3698 en D 1902 

gedeeltelijk bij het plangebied. De oppervlakte van de percelen bedraagt gezamenlijk circa 3000 m2, 

zoals aangegeven in de bijlage ‘informatie over de locatie en het pand’ in de leidraad. 

Wij verzoeken u om dit Inschrijfformulier in blokletters en volledig in te vullen. 

Met de ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u kennis te hebben genomen van de 

Inschrijvingsleidraad. 

Te laat ingediende, onvolledige en/of niet ondertekende Inschrijfformulieren worden niet in 

behandeling genomen. 

Uw gegevens 

Naam en voornamen (natuurlijke/rechts-) persoon/personen: 

 

 

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door (uittreksel KvK aanhechten, indien van toepassing): 

 

 

Adres (straat, huisnummer): 

 

 

Postcode / (woon/statutaire vestigings) plaats: 

 

 

Telefoon (nummer(s)): 

 

 

Email: 
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BSN-nr./geboortedatum (kopie paspoort/rijbewijs bijvoegen): 

 

De inschrijver verklaart: 

1) kennis te hebben genomen van het voornemen van de gemeente om het registergoed, zoals 

hierboven genoemd te verhuren; 

2) akkoord te gaan met gestelde voorwaarden en eisen voor de huur van dit registergoed in de 

beschikbare leidraad met bijlagen. 

3) dit inschrijfformulier juist, naar waarheid en volledig te hebben ingevuld. 

4) dat de uitsluitingsgronden zoals beschreven in Hoofdstuk 4 van deze inschrijvingsleidraad 

niet op hem / haar / hen van toepassing zijn. 

5) zelf verantwoordelijk te zijn voor de financiering van de huur en de eventueel noodzakelijke 

investeringen in het pand.  

6) alle in de selectieleidraad gevraagde documentatie als bijlage bij het inschrijfformulier te 

hebben toegevoegd. 

 

Verkla(a)r(t)en voorts: 

De bijgevoegde huurovereenkomst aan te zullen gaan indien hij/zij als winnende Inschrijver uit de bus komt en 
gunning aan hem/haar plaatsvindt.  

 

 

 

Getekend te ________________________(plaats), d.d. ________________________2021. 

 

De Inschrijver (s), 

(handtekening(en)) 

 

___________________________________________________ 

 

Dit Inschrijfformulier dient voor 10 december 2021, 12.00 uur te zijn ingediend en ontvangen: 

Gescand per mail aan: sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl 

 

 

  

mailto:sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl
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Bijlage 2: Nadere toelichting onderdelen plan van aanpak 
 

In uw/het plan van aanpak dient u in de verschillende paragrafen een beschrijving van uw idee voor 

te geven. We vragen u een lopend verhaal (geen opsomming) te maken waarin alle onderdelen 

worden meegenomen. Per paragraaf is de maximale omvang in A4 aangegeven. Plannen graag in A4 

formaat aanleveren. Eventuele toelichtende tekeningen en/of collages kunnen op A3 formaat 

aangeleverd worden. (max 2 A3)  

A: Paragraaf korte omschrijving idee/concept (max 0,5 A4) 
Geef een korte samenvatting van uw idee voor deze locatie. Beschrijf het concept op hoofdlijnen.  

 

B: Paragraaf functionele invulling (max 2 A4)  
In deze paragraaf van het plan van aanpak dient inschrijver in elk geval onderstaande vragen te 

beantwoorden:  

- Welke functies heeft u voor ogen? Beschrijf dit zo concreet mogelijk.  

- Welke meerwaarde biedt deze invulling voor ’s-Hertogenbosch? 

- Hoe past uw voorstel functioneel bij de ambities van het Zuid-Willemspark? 

- Op welke doelgroep(en) is uw idee gericht?  

- Hoe geeft u invulling aan de gevraagde publieksgerichte invulling?  

- Hoe draagt u bij aan het creëren van een bruisende, levendige plek? 

- Welke nieuwe functionele verbindingen creëert/ legt u tussen activiteiten in het Zuid-

Willemspark en met de omgeving? 

- Is er sprake van een fasering voor de realisering van uw invulling en zo ja, hoe ziet dit er dan 

uit?  

- Welke dagdelen bent u geopend? (maak een onderscheid in ochtend/middag/avond (laatste 

met eindtijd van 22 uur) per weekdag. 

- Is de beoogde invulling seizoensgebonden? Zo ja, dan graag toelichten en daarbij aangeven 

hoe de openingstijden in de verschillende seizoenen variëren. 

- Is er sprake van samenwerking met andere partners? Geef daarbij onderscheid aan in 

partners die al concrete medewerking hebben toegezegd en partners die u wellicht nog wilt 

benaderen.   

- Beschrijf de praktische aspecten van uw functionele invulling en licht toe hoe uw voorstel 

functioneert (parkeren van zowel auto’s als fietsen, inclusieve toegankelijkheid, veiligheid)   

 

C: Paragraaf ruimtelijke visie (max 2 A4)  
Beschrijf in ieder geval de volgende punten:  

- Maak een analyse van het bestaande gebied (in relatie tot de omgeving); wat zijn 

kernkwaliteiten, waar liggen zwaktes en kansen?  

- Beschrijf uw visie op het gebied en aanpak; welke ruimtelijke kwaliteit wordt gerealiseerd? 

Geef daarbij aan welke meerwaarde er voor de omgeving ontstaat.  

- Beschrijf op welke manier de bestaande kernkwaliteiten van de locatie behouden blijven, 

maar tegelijkertijd het gebied transformeert en nieuwe kwaliteiten toevoegt.  

- Hoe past uw voorstel ruimtelijke  gezien bij de ambities van het Zuid-Willemspark? Beschrijf 

hoe u de parkachtige invulling ruimtelijk vorm geeft. 
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- Welke nieuwe ruimtelijke verbindingen creëert u?  

- Beschrijf de ruimtelijke aspecten van uw plan (zoals waar komt wat en is er sprake van 

meervoudig ruimtegebruik)  

- Wilt u extra bebouwing/bouwwerken realiseren? Zo ja: geef op tekening duidelijk aan waar 

en met welke maatvoering.  

Voeg een maatvaste tekening toe om uw plannen te verduidelijken. Hierop moet zichtbaar zijn waar 

op de locatie wat voorzien is. U kunt aanvullend denken aan een collage van beelden ter 

ondersteuning van uw idee.  De schetstekening en de eventuele collage van beelden tellen niet mee 

voor de maximale omvang van 2 A4.  

 

D: Paragraaf Maatschappelijke meerwaarde: inpassing in de omgeving / meerwaarde voor de 

buurt (max 2 A4) 
Met de beantwoording van deze vragen maakt de Inschrijver in deze paragraaf van het plan van 

aanpak duidelijk op welke wijze de inschrijving maatschappelijke meerwaarde creëert voor de directe 

omgeving. 

- Hoe maakt uw voorstel een koppeling met andere thema’s in de omgeving? Beschrijf de visie 

op de locatie en welke ruimtelijke functies in het gebied versterkt worden, op welke manier 

en welke relatie dit heeft met uw inschrijving.  

- Welke meerwaarde heeft uw plan voor de omwonenden?   

- Hoe draagt uw voorstel bij aan lokale maatschappelijke doelen?  

- Hoe geeft u het thema ontmoeten vorm in uw voorstel?  

- Hoe geeft u invulling aan het thema ‘openbaarheid’ 

- Hoe vervult deze plek de rol van schakel tussen de buurt en de stad in het Zuid-Willemspark? 

Welke nieuwe verbindingen creëert/ legt u? tussen activiteiten in het Zuid-Willemspark, met 

de omliggende buurten en vooral tussen mensen. 

- Hoe verhoudt uw idee zich tot de leefbaarheid en veiligheid van de omgeving? Denk 

bijvoorbeeld beheer, parkeren, mogelijke overlast of toegevoegde waarde voor de omgeving  

- Heeft u al ideeën over het betrekken van omwonenden en andere belanghebbenden in de 

planvorming?  

- Beschrijf het effect van uw inschrijving op het woon- en leefklimaat van omwonenden, 

alsmede hoe met eventuele negatieve effecten rekening wordt gehouden in de 

belangenafweging.  

- Beschrijf in hoeverre uw plan maatschappelijk draagvlak kan hebben.   

 

E: Paragraaf duurzaamheid (max 2 A4)  
Beschrijf de concrete duurzaamheidsmaatregelen die u in elk geval gaat realiseren (let wel: deze 

beschrijving is niet vrijblijvend). Aanvullend kunt u toelichten wat uw verdere 

duurzaamheidsambities zijn die op dit moment wellicht nog minder concreet zijn.  Maak in verband 

met onze beoordeling in uw beschrijving expliciet onderscheid tussen enerzijds de maatregelen die u 

toezegt en waar we u dus aan mogen houden en anderzijds mogelijke maatregelen die u overweegt. 

Denk bij duurzaamheidsmaatregelen onder andere aan het beperken van energieverbruik, het 

gebruik van duurzame energie, duurzaam materiaalgebruik, afvalbeperking, circulair bouwen, etc.  
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F: Paragraaf financiële onderbouwing (bedrijfsplan) (max 3 A4 en daarnaast een 

begrotingstabel)  
Zie §3.3 van de inschrijvingsleidraad.  

 

G: Paragraaf toelichting minimumeisen en praktische aspecten. (max 2 A4)  
In deze paragraaf van het plan van aanpak dient u aan te geven hoe u invulling geeft aan de 

genoemde aspecten zoals beschreven in §3.1 en §3.2. De Inschrijver dient in ieder geval 

onderstaande vragen en aspecten te beschrijven. 

- Hoe lost u de parkeerbehoefte op eigen terrein op?  

- Hoe houdt u rekening met de inpassing van de bestaande bomen? 

- Waarom vindt u dat bij uw plan sprake is van een parkachtige invulling?  

- Hoe heeft u de ondergeschiktheid van de gebouwen vormgegeven? 

- Geef aan hoe u de openbare toegankelijkheid garandeert. 

- Geef aan hoe u in uw voorstel na heeft gedacht over en rekening houdt met de 

veiligheidsaspecten van de Lambooijbrug 

- Hoe houdt u rekening met het onderhoud van de brug? 

- Geef aan hoe u deze bereikbaarheid van het water voor een forse vrachtwagen vormgeeft in 

uw plannen. 

- Hoe verhoudt uw plan zich tot eventuele overlast voor de omgeving (zoals geluid)? 
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Bijlage 3: Stappen inschrijvingsprocedure en totale ontwikkeling  
 

A. Marktverkenning winter 2021 

B. Eerste consultatieronde omwonenden voorjaar 2021  

 

C. Inschrijvingsprocedure marktuitvraag tweede helft 2021 

D. Groot onderhoud buitenzijde sluiswachtershuis najaar 2021  

E. Voorlopige gunningsbeslissing keuze beoogde toekomstige invulling en inschrijver 

F. Startgesprek en ondertekening huurovereenkomst (met de geselecteerde inschrijver(s))  

G. Opstarten planontwikkeling door inschrijver: nadere uitwerking van de geselecteerde 

inschrijving, ten einde te komen tot een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Er 

dient rekening gehouden te worden met bestaand beleid en regelgeving. Het organiseren 

van een zorgvuldig omgevingsproces is een essentieel onderdeel van de nadere 

uitwerking.  (Omgevingsdialoog) 

H. Benodigde planologische procedures doorlopen (de planning van deze stap is afhankelijk 

van te doorlopen procedure en kan variëren van enkele maanden tot meer dan een jaar.) 

I. Verkrijgen omgevingsvergunning. Tevens startdatum voor ingaan van huursom 

J. Realisatie idee  

K. Opening nieuwe ontwikkeling Sluiswachterskade  
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Bijlage 4: Formulier Nota van Inlichtingen  
 

Vragen moeten op dit formulier per categorie (digitaal) ingevuld worden. Formuleer elke vraag kort 

en bondig.  

Proces inschrijvingsleidraad 

- … 

- … 

Concept-huurovereenkomst 

- … 

- … 

Afwijkende huurtermijn 
Toelichting: Indien u eventueel een voorkeur heeft voor een afwijkende huurtermijn, moet u nu aangegeven op welke grond 

u een afwijkende huurtermijn gerechtvaardigd of een harde voorwaarde denkt te vinden (zie paragraaf 2.8).  

- … 

 

Mogelijkheden op en direct aan het water  

- … 

- … 

Mogelijkheden van de gronden  

- … 

- … 

Mogelijkheden van het sluiswachtershuis  

- … 

- … 

Onderhoud & technische aspecten 

- … 

- … 

Financiële aspecten 

- … 

- … 

Overige vragen 

- … 

- … 
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Bijlage 5: Informatie over de locatie en het pand  
 

5.1. Kadastrale gegevens 

Het plangebied betreft de kadastrale percelen bekend als gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie C 

nummer 971 en 972. Daarnaast behoren de percelen C 3698 en D 1902 gedeeltelijk bij het 

plangebied. De oppervlakte van het plangebied bedraagt gezamenlijk circa 3000 m2. Zowel de grond 

als de opstallen zijn in eigendom van de Gemeente ’s-Hertogenbosch.   

Het terrein en de opstal(len) blijven eigendom van de gemeente en worden verhuurd aan de 
inschrijver.  Voorafgaand aan de oplevering worden de opstallen (houten woning en bijbehorende 
schuur) van de Van Veldekekade 591 door de gemeente verwijderd.  
 

 

Afbeelding: kadastrale kaart 

5.2. Ligging en omgeving  

De locatie is gelegen langs de Zuid-Willemsvaart, op de kruising van de Van Veldekekade en de 

Lambooijbrug, die de locatie bovenlangs kruist. De Zuid-Willemsvaart is hier iets smaller en dit is een 

zichtbare herinnering aan de geschiedenis van deze plek. Hier lag vroeger Sluis 1 met een 

bijbehorend sluiswachtershuis. Met de komst van Sluis 0 werd Sluis 1 in 1880 overbodig. In 1967 

werd begonnen met de bouw van de Lambooijbrug en in 1970 werd de brug in gebruik genomen.  

   

Afbeeldingen: luchtfoto’s met gebouwen. De locatie Sluiswachterskade is met een rode stippellijn aangegeven 

Op dit moment wordt de ruimte onder de brug door de gemeente gebruikt als opslagplaats van 

verschillende materialen en watertankplaats voor voertuigen van stadsbeheer.  
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Ten westen van de locatie wordt momenteel een procedure gevoerd voor het realiseren van circa 12 

ligplaatsen voor woonboten. De kade en de groenzone aan de zuidzijde van het kanaal blijven 

volledig openbaar toegankelijk in de plannen voor de woonbootlocaties. Op de locatie 

Sluiswachterskade waar deze marktverkenning over gaat willen we hier op aansluiten. In de eerste 

helft van 2021 is het ontwerpbestemmingsplan voor de woonbootlocaties ter visie gelegd.  

 

Afbeelding  (links): Voorontwerp bestemmingsplan woonbootlocaties Van Veldekekade en Rosmalense Plas: 

stedenbouwkundige opzet en inrichting openbaar gebied.  

Afbeelding (rechts): Voorontwerp bestemmingsplan woonbootlocaties Van Veldekekade en Rosmalense Plas. Eén van de 

ruimtelijke uitgangspunten voor de woonbootlocaties is de aansluiting op bestaand groen.  

5.3. Bereikbaarheid en parkeren 

Het plangebied ligt ongeveer 500 meter van de rand van de Bossche binnenstad. Het station ligt op 

circa 2 km afstand. De locatie ligt ongeveer 1,6 km van de snelweg A2. De dichtstbijzijnde bushalte is 

in de Vondelstraat/Erasmusstraat. De Van Veldekekade is een doorgaande weg (50 km/u).  

De ontsluiting van het terrein is niet optimaal. Vanuit het Zuid-Willemspark is de wens om zo veel 

mogelijk direct langs de waterkant een doorlopende route te realiseren. In het plangebied 

Sluiswachterskade moet een doorlopende route direct langs de waterkant gerealiseerd worden.  

Een tweede wens vanuit het Zuid-Willemspark is een goede aansluiting van de omringende buurten 

met het Zuid-Willemspark. De verbindingen in beide richtingen (richting de buurt en langs het water) 

kunnen op deze plek flink verbeterd worden. Er is een wens om de oversteekbaarheid te vergoten, 

maar dit is nog niet nader uitgewerkt en onderzocht op haalbaarheid. Zodra er een inschrijving is 

geselecteerd, zal in overleg met de Inschrijver gekeken worden hoe dit het nader vorm gegeven kan 

worden. Langs de zuidzijde van het kanaal komt, gekoppeld aan de ontwikkeling van de 

woonbotenlocatie, vanaf sluis 0 een nieuwe wandelroute langs het water.  Deze moet doorlopen 

over het plangebied  

In de nabijheid van het plangebied zijn parkeerplaatsen gelegen. Iedere nieuwe invulling moet echter 

op eigen terrein (dus binnen het plangebied) parkeerplaatsen realiseren om te voorzien in de eigen 

parkeerbehoefte en geen extra parkeerdruk toe te voegen in de omgeving. Dit is een belangrijk 

aandachtspunt vanuit de omwonenden. Meer informatie over parkeernormen is hier te vinden: nota 

parkeernormering 2016. Er wordt gewerkt aan een nieuwe nota, maar deze is nog niet van kracht. 

Ook voor fietsen dienen er op eigen terrein voldoende stallingsmogelijkheden te zijn. Slimme fiets en 

parkeeroplossingen die passen bij het parkkarakter worden hoger gewaardeerd.  

 

https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Inwoner/Vergunning_melding/Omgevingsvergunning/Nota_Parkeernormering.pdf
https://www.s-hertogenbosch.nl/fileadmin/Website/Inwoner/Vergunning_melding/Omgevingsvergunning/Nota_Parkeernormering.pdf
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5.4. Bestemmingsplan  

5.4.1 Huidige bestemmingsplan  

Het plangebied heeft nu twee verschillende bestemmingen: “Bedrijf” en “Verkeer”. Ter 

plaatse van de van Veldekekade 35 ligt een bouwvlak. Op een groot deel van de locatie ligt 

de gebiedsaanduiding geluidszone Industrie. Een nieuwe invulling van de locatie die een 

meerwaarde is voor het Zuid-Willemspark, zal zeer waarschijnlijk niet passen binnen de 

mogelijkheden van het huidige bestemmingsplan.   

5.4.2 Afwijkingsprocedure  

Het geselecteerde plan zal door de Inschrijver nader uitgewerkt worden en als dit voldoet 

aan de goede ruimtelijke ordening zal er vervolgens een procedure opgestart worden voor 

het afwijken van het bestemmingsplan. Een onderdeel van deze procedure is de 

omgevingsdialoog die de Inschrijver zelf met de omwonenden moet doorlopen. Ook het 

overleg met andere overheden (we noemen in elk geval het waterschap) voor de eventueel 

vereiste toestemming of vergunningen dient Inschrijver zelf te voeren. 

5.5. Huurprijs 

Om te komen tot een passende invulling voor deze locatie die een bijdrage levert aan de gestelde 

ambities, gaan we uit van een kostprijsdekkende (en dus niet van een commerciële) huurprijs. De 

huurprijs bedraagt € 14.000 euro per jaar exclusief BTW (prijspeil 2021, waarop jaarlijks indexatie 

plaatsvindt). Dit is dus berekend vanuit een maatschappelijke huurprijs. Op het moment dat er 

sprake is van een hoofdzakelijk commerciële invulling zal er een andere huurpijs gerekend worden, 

welke wordt vastgesteld door middel van een waardebepaling danwel een taxatie. Afhankelijk van 

uw inschrijving moet worden bepaald onder welk BTW-regime dit valt. Indien uw invulling vanwege 

landelijke richtlijnen onverhoopt grond-exploitatieplichtig is zullen we dit proces en de kosten nader 

met u afstemmen en verrekenen. 

5.6. Huurtermijn  

De gemeente heeft de voorkeur voor een eerste huurtermijn van 5 jaar met een verlengingsperiode 

van nog eens 5 jaar. Het doel is immers een duurzame invulling met een langere looptijd. We zijn 

bereid om de voorgestelde huurtermijn te heroverwegen, indien u daar vanuit uw bedrijfsplan goede 

argumenten voor heeft waarin ook wij de meerwaarde zien. U kunt uw eventuele wensen daartoe 

aangeven in het inschrijvingsformulier en de onderbouwing daarvan geven in uw bedrijfsplan. Geef 

daarbij expliciet aan of de door u gewenste afwijkende huurtermijn voor u al dan niet een harde 

voorwaarde is en ook op welke grond u een afwijkende huurtermijn gerechtvaardigd denkt te 

vinden. Indien dit aan de orde is moeten we dit immers meenemen in de beoordelingsfase.  

5.7. Sluiswachtershuis:  

Van Veldekekade 35, het voormalige sluiswachtershuis, heeft de status van een gemeentelijk 

monument. Dit pand wordt nu tijdelijk bewoond in de vorm van leegstandsbeheer (anti-kraak). Het 

houten pand naast het sluiswachtershuis, Van Veldekekade 591, werd tot voor kort bewoond. Dat 

betrof een gedoogsituatie die al voor de overdracht van Rijkswaterstaat naar de gemeente bestond. 

Nu de bewoner zelf is vertrokken, is de gemeente gehouden aan de contractuele afspraak met het 

Rijksvastgoedbedrijf om dit gebouw en het bijbehorende schuurtje te slopen.  

Het pand Van Veldekekade 35 dateert van omstreeks 1910-1915. Het was oorspronkelijk een 

sluiswachtershuis voor de uit 1825 daterende Sluis 0. Na het tot stand komen van de Zuid-

Willemsvaart in 1822-1826 is dit sluiswachtershuis samen met Sluis 1 als eerste sluis aangelegd op 

initiatief van koning Willem I. Bij de sluis concentreerde zich het laden en lossen. In het huis woonde 
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de sluisknecht. De trapgevel met kruiskozijnen en houten paneelluiken geeft het pand een neo-

renaissancistisch karakteristiek uiterlijk. In 1985 liet Rijkswaterstaat er een garage bij bouwen en in 

1989 werd het pand uitgebreid ten behoeve van een douche. Het sluiswachtershuis is een 

gemeentelijk monument van ongeveer 110 m2. Meer informatie kunt u vinden in de 

bouwtekening/plattegrond en in de redengevende omschrijving in bijlage 7. Deze bijlage kunt u via 

de mail opvragen. We stellen geïnteresseerde partijen in de gelegenheid om de woning eenmalig te 

bezichtigen. (zie Inschrijvingsleidraad paragraaf 2.1 planning inschrijvingsprocedure)  

5.8. Tekeningen Sluiswachtershuis 

 

Afbeelding: plattegronden Sluiswachtershuis 

Van het Sluiswachtershuis zijn plattegronden, doorsneden en aanzichten beschikbaar. De tekeningen 

en meer informatie kunnen via de mail worden opgevraagd. (zie bijlage 7) De metrages in de 

plattegronden zijn onder voorbehoud en daar kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

5.9. Staat van onderhoud  

De Van Veldekekade 35 wordt door de gemeente opgeleverd in de huidige staat in ‘conditieniveau 3’ 

volgens de NEN 2767 norm conditiemeting voor gebouwen en installaties.  

Conditieniveau 3 betekent dat het gebouw sober en doelmatig wordt onderhouden en dat het 

gebouw voor wat betreft het eigenarendeel (het casco plus de huidige aanwezige gebouwgebonden 

installaties) geschikt is voor het beoogde gebruik. Normale slijtage aan het casco en 

gebouwgebonden installaties als gevolg van ouderdom en gebruik kan zichtbaar en aanwezig zijn. De 

huurder is na oplevering zelf verantwoordelijk om het gebouw en buitenterrein verhuur geschikt te 

maken voor het beoogde gebruik. Daaronder valt de inrichting, afwerking, alle gebruikersinstallaties 

en functionele aanpassingen. 

De gemeente zal vooraf de zwerfbootjes en de overige losse onderdelen die hier nu worden 

opgeslagen overbrengen naar een andere locatie. De inschrijver dient zelf zorg te dragen voor een 

aansluiting op GWL. Kosten voor een eventuele aanpassingen van het terrein zijn voor de inschrijver.  

5.10. Energielabel 

Voor het Sluiswachtershuis wordt een energielabel opgesteld. Voor oplevering zal het pand 

gedeeltelijk gerenoveerd worden en de verwachting is dat dit effect heeft op het energielabel. Bij de 

Nota van Inlichtingen zullen we de informatie over het energielabel verstrekken (zie §2.8). Als u de 

informatie over het energielabel wilt ontvangen zodra het bij ons bekend is (mogelijk eerder dan de 

Nota van Inlichtingen), dan kunt u dit nu al via sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl bij ons 

kenbaar maken onder vermelding van het onderwerp ‘Energielabel’.  

  

mailto:sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl
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Bijlage 6:  Weergave consultatie omwonenden voorjaar 2021  
 
Op 15 april 2021 is er een digitale bewonersavond geweest. Rond deze periode hebben bewoners 

ook de mogelijkheid gekregen om hun gedachten over de toekomstige invulling van deze locatie te 

delen met behulp van een ansichtkaartenactie.  

Bewonersavond Sluiswachterskade 15 april 2021 

Er zijn door de aanwezigen verschillende mogelijke invullingen benoemd. Een greep uit de ideeën: Een plek 
met meer groen, waar je rustig kunt zitten, kan wandelen langs het water, samen kan BBQ-en, waar je kan 
suppen of kanoën. Misschien met een moestuin, een vlindertuin of een volleybalveld. In ieder geval een plek 
waar de buurt ook gebruik van kan maken, maar zonder dat het een hangplek wordt die overlast geeft. 
  
Algemeen kan gezegd worden dat het maken van een nieuw stukje Zuid-Willemspark als een gewenste nieuwe 
ontwikkeling werd gezien. Meer groen en wandelen langs het water werden als positieve verbetering 
benoemd. Over de uitwerking van de invulling van de locatie verschilden de meningen; van liever geen nieuwe 
functie en dus alleen een parkinrichting tot wel nieuwe publieksaantrekkende functies toevoegen die hier meer 
levendigheid aan het water geven. De tendens was dat reuring wel voorstelbaar is, maar dat een te massale 
invulling niet gewenst is. Een belangrijke oproep is om een plek te maken die ook voor de buurt toegankelijk is. 
 
Met name horeca riep gemengde reacties op. Vanwege de drukte en de aanloop ziet een aantal aanwezigen 
hier liever geen horeca komen. Een ander deel van de aanwezigen zag horeca die passend was bij de schaal van 
de plek wel voor zich en beoordeelt dit juist als een aanvulling voor de buurt. De Tramkade werd genoemd als 
invulling die te grootschalig was voor deze plek. Het horecapunt bij de IJzeren Vrouw werd genoemd als 
voorbeeld van iets wat wel voorstelbaar is. 
  
Watergebonden recreatie werd positief ontvangen, maar ook hier werd specifiek aangegeven dat het wel 
passend bij de locatie moest zijn en dus niet te grootschalig. Als voorbeeld werd een kanoverhuurbedrijf buiten 
’s-Hertogenbosch benoemd waar overlast door ontstaat en dat werd als niet gewenst benoemd. Speciale 
aandacht werd ook gevraagd voor de mogelijkheid van een niet (te) commerciële invulling. Een andere wens is 
om makkelijker in het water te kunnen komen door bijvoorbeeld een vlonder of steiger (voor iedereen 
toegankelijk). Een klein stadsstrand is geopperd, maar met de toevoeging dat niet gedacht wordt aan de schaal 
van de Oosterplas, maar kleiner. Hierbij heeft de gemeente direct gemeld dat zwemmen in de Zuid-
Willemsvaart op dit moment niet toegestaan is. 
  
Het opknappen van het sluiswachtershuis en een nieuwe invulling werd positief ontvangen. Over eventueel 
extra volume op de locatie werd gezegd dat de plek helemaal vol bouwen niet gewenst is. Een eventuele 
educatieve functie werd positief ontvangen. Een overnachtingsplek was eventueel mogelijk zolang de aanloop 
beperkt was. 
 
Er werd er een belangrijke oproep gedaan om een nieuwe invulling te maken die ook gericht is op de 
omwonenden: Maak het openbaar toegankelijk! Als bijkomend voordeel van meer richten op omwonenden 
werd benoemd dat die niet met de auto komen en er dus minder parkeerdruk ontstaat. 
 
Op de avond zijn verschillende zorgen geuit over met name geluidsoverlast, parkeeroverlast en veiligheid. 
 

• Parkeren en de bijbehorende parkeeroverlast wordt op dit moment ervaren als een probleem. Vanuit 
de buurt is er een wens om parkeervergunningensysteem hier uit te breiden, maar vooralsnog is dat nog niet 
zo. Door het nieuwe gebruik moet parkeeroverlast niet toenemen. Één van de bewoners oppert het idee om de 
parkeerplaats aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart te gebruiken. 
 

• Op dit moment wordt er geluidsoverlast ervaren van de hangplek onder de brug. Met name ’s avonds 
is dit een groot probleem. Door meerdere mensen wordt aangegeven dat ze geen nieuwe invulling willen waar 
elke avond/nacht luidruchtigheid en overlast van dronken mensen ontstaat. De voorkeur wordt uitgesproken 
voor een invulling waarbij het ’s avonds / ‘s nachts rustig is. 
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• Er is een wens dat het gebied voor iedereen vrij toegankelijk is. Maar door meerdere aanwezigen 
wordt ook aangegeven dat een afsluiting later op de avond wellicht wel gewenst is om overlast te voorkomen. 
Er wordt nu overlast ervaren van deze plek en de oproep is om met een nieuwe invulling een veiligere plek te 
maken en de overlast te verminderen. De Van Veldekekade is een drukke weg en oversteken is moeilijk. Het is 
gewenst dat de locatie straks veilig te bereiken is. Om de toegankelijkheid van de plek te vergroten wordt het 
idee geopperd om een extra toegang (trap) te maken vanaf de huidige brug. Zo wordt de locatie ook voor de 
omwonenden aan de overzijde van de Zuid-Willemsvaart beter toegankelijk.    
  
 Ansichtkaartenactie voorjaar 2021   

Op de ansichtkaarten zijn veel verschillende mogelijkheden voor een toekomstige invulling gegeven. Groen in 

allerlei variaties en bewoordingen werd het meest opgeschreven. Andere vaak gegeven ideeën zijn: 

(stads)parkje, thee/koffiethuis, (natuur)speeltuin, kleinschalige B&B, buurttuin, ontmoetingsplek, bloementuin, 

vlindertuin, moestuin, bootjes aan de kade, bootverhuur, suppen, kanoverhuur, speeltuin (sommigen voor alle 

leeftijden, anderen voor alleen kleinste kinderen), een mooie plek aan te water. Maar ook deze toekomstige 

invullingen zijn opgeschreven: skatepark tot 12 jaar, visstek met toiletgroep, kruidentuin, beeldentuin, klein 

theater, activiteiten voor de buurt, midgetgolf, poppenkast, watertaxi, zippline over de Zuid Willemsvaart, 

zwembad in het water, bestaande gebouw gebruiken voor yoga of workshops, XL trampoline of XL schommels, 

restaurant, jachthaven.  

Over een terras waren de meningen verdeeld. Sommigen willen dit juist wel, anderen helemaal niet i.v.m. 

overlast en een aantal ziet een terras alleen zitten als het niet commercieel is of als het kleinschalig is. Veel 

mensen halen de huidige overlast van hangjongeren aan. Waar een bewoner denkt dat overlast minder wordt 

door een nieuwe invulling, geven anderen aan dat de huidige overlast reden is om geen horeca of camping te 

willen. Ook de bestaande hoge parkeerdruk in de buurt is een zorg. Liefst een plek voor wandelaars en fietsers. 

Het merendeel van de mensen is positief over het ontwikkelen van een parkje en hebben veel ideeën die de 

levendigheid en het gebruik van de plek vergroten. Maar een andere groep is van mening dat er al genoeg 

parken zijn.  Een deel van de reacties gaat in op de functie voor de buurt. Zo schrijft iemand dat er in de buurt 

veel alleenstaanden met kinderen wonen en omdat er weinig buitenruimte is bij veel woningen, een 

ontmoetingsplek gewenst is. Ook een oversteek vanuit de Hadewychstraat is genoemd als een wens.  

Eén van de bewoners vatte zijn idee samen met de oproep om er een vrolijke bestemming aan te geven en 

tekende dit op de ansichtkaart.  

  

Afbeelding: één van de opgestuurde ansichtkaarten met een tekening waarmee deze buurtbewoner aangeeft hoe de plek er 

uit kan komen te zien.   
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Bijlage 7: Informatiepakket  
 

U kunt ons mailen (sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl) om een set met onderstaande 

informatie te ontvangen. Vanwege digitale toegankelijkheidseisen is het helaas niet mogelijk om 

onderstaande informatie via de website toegankelijk te maken.  

- Luchtfoto 1-1000 

- Onderlegger 1-1000 formaat A3 en A4  

- Redengevende omschrijving gemeentelijk monument Van Veldekekade 35  

- Foto’s Sluiswachterskade vroeger en nu 

- Tekeningen Sluiswachtershuis zie bijlage 5.8 

 

  

mailto:sluiswachterskade@s-hertogenbosch.nl
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Bijlage 8: Concept huurovereenkomst Sluiswachterskade  
 

 

HUUROVEREENKOMST  
SLUISWACHTERSKADE ‘S-HERTOGENBOSCH  

 

Concept 

 

 

DE ONDERGETEKENDEN:  

 

1. De gemeente ’s-Hertogenbosch, 
krachtens het “Mandaatbesluit 2021” rechtsgeldig vertegenwoordigd door @@@, hierna te noemen 
“Gemeente” of “Verhuurder” 
en 

 

2. @@@ 
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de @@@, handelend in zijn/haar hoedanigheid van 
@@@, hierna te noemen: “de Marktpartij” of “Huurder” 

 

hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen” 

 

 

NEMEN HET VOLGENDE IN OVERWEGING:  
1. De Gemeente heeft besloten de locatie bekend als Sluiswachterskade, hierna kortweg 
aangeduid als “de Sluiswachterskade” of “de locatie”, dat de sluiswachterswoning aan de 
Van Veldekekade 35, het perceel aan de Van Veldekekade 591 en het terrein onder 
de Lambooijbrug omvat, een nieuwe invulling  te geven met als doel deze locatie als onderdeel 
van het ZuidWillemspark verder te ontwikkelen.   
2. De Gemeente is eigenaar van de locatie.   
3. Voor de locatie heeft de Gemeente besloten om de nieuw invulling en (her)ontwikkeling 
hiervan via een openbare uitgifteprocedure (verhuur) door een marktpartij vorm te (doen) 
geven. 
4. Ten behoeve daarvan heeft de Gemeente 
een Inschrijvingsleidraad uitgewerkt, die tezamen met de  Nota van 
Inlichtingen, respectievelijk als bijlage 1 en bijlage 2 aan de onderhavige 
overeenkomst is gehecht.  
5. <AANTAL> partijen hebben vervolgens in het kader van deze procedure een 
Inschrijving gedaan om in aanmerking te komen voor het huren van de Sluiswachterskade.   
6. Na beoordeling van de Inschrijvingen, is de Marktpartij als winnende inschrijver uit de 
bus gekomen.  
7. De Inschrijving van de Marktpartij bestaat uit een plan van aanpak, dat de volgende 
onderdelen bevat:  

o Paragraaf korte omschrijving idee/concept   
o Paragraaf functionele invulling  
o Paragraaf ruimtelijke visie    
o Paragraaf Maatschappelijke meerwaarde; inpassing in de omgeving / 

meerwaarde voor de buurt   
o Paragraaf duurzaamheid   
o Paragraaf financiële onderbouwing (bedrijfsplan)   
o Paragraaf toelichting minimumeisen en praktische aspecten.   

hierna ook wel aangeduid als “het planidee” of “het initiatief”.  
De Inschrijving (met bijbehorende stukken) is als bijlage 3 aan deze overeenkomst gehecht.   

8. De Marktpartij wenst (derhalve) over te gaan tot het huren van de 
Sluiswachterskade ten behoeve van de uitvoering/realisering van zijn planidee.  
9. Om dit planidee te realiseren dient het planologisch regime te worden aangepast tot 
de aanpassing waarvan de Gemeente bereid is zich in te spannen.   
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10. De Gemeente als verhuurder is bereid tot de verhuur van de Sluiswachterskade voor 
het beoogde gebruik/de beoogde bestemming.  
11. In verband met de voorgaande overwegingen sluiten Partijen de onderhavige 
overeenkomst, die gericht is op:   

• het structureren van het ontwikkelingsproces;  

• de verhuur van de gronden door de Gemeente aan de Marktpartij;  

• de ontwikkeling van de Sluiswachterskade door de Marktpartij;    

• het publiekrechtelijk faciliteren van het planidee door de Gemeente, omvattende in ieder 
geval het tot stand brengen van het (de) daartoe 
noodzakelijke (planologische) besluit(en),  en de vergunningenprocedures waarvoor de 
Gemeente bevoegd gezag is;    

• de uitvoering/realisering van het planidee door de Marktpartij.    

 

 

VERKLAREN HET VOLGENDE OVEREEN TE KOMEN:  

 

HOOFDSTUK I – ALGEMEEN  

 

Artikel 1 Doelstelling overeenkomst  
1. De onderhavige overeenkomst is gericht op   

a. Het vastleggen van de wijze waarop de plannen om te komen tot de 
uitvoering/realisering van het planidee worden uitontwikkeld en inhoudelijk uitgewerkt 
en de daartoe benodigde planologische procedures worden gevoerd;   
b. Te komen tot de uitvoering van het planidee overeenkomstig deze hiervoor 
ontwikkelde c.q. nog te ontwikkelen en inhoudelijk uitgewerkte plannen, binnen ieders 
verantwoordelijkheid   
c. De verhuur aan de Marktpartij van de Sluiswachterskade voor de uitvoering 
van het op het planidee gebaseerde plan   
d. Het vastleggen van de financiële afspraken;   
e. Het vastleggen van de verdere gang van zaken tijdens en na de uitvoering 
van deze overeenkomst.  

 

2. Daarbij gaan partijen een samenwerking aan, die in hoofdlijnen bestaat uit:  
a. het voor eigen rekening en risico en met inachtneming van het bepaalde in 
deze overeenkomst ontwikkelen en uitvoeren en realiseren van het planidee, zoals 
dat nader is omschreven in artikelen 3 en 4 van de onderhavige overeenkomst.  
b. het verhuren van de in artikel 6 omschreven locatie met de zich daarop 
bevindende opstallen en bijbehorende werken en voorzieningen ten behoeve van de 
realisering van een planidee als nader omschreven in artikel 2 van de onderhavige 
overeenkomst.   

 

3. Met het ondertekenen van de onderhavige overeenkomst verplicht de Marktpartij zich 
om uitvoering te geven aan de door hem in zijn Inschrijving neergelegde oplossingen op het 
gebied van programma, functionele invulling, ruimtelijke kwaliteit, maatschappelijke 
meerwaarde en duurzaamheid.   

  
De Marktpartij zal voor eigen rekening en risico de in verband met het planidee ingediende 
Inschrijving, verder (laten) uitwerken, tot plannen gericht op het verkrijgen van alle noodzakelijke 
vergunningen en uiteindelijk de realisatie van het planidee.  
  
Afwijkingen (van de Inschrijving en het daarin vervatte planidee) zijn niet toegestaan, tenzij 
hiervoor schriftelijk goedkeuring van de Gemeente is verkregen en tenzij de wezenlijke aspecten 
van de Inschrijving of de in het kader van de openbare uitgifteprocedure opgestelde documenten 
(Inschrijvingsleidraad en Nota van Inlichtingen) vermelde behoeften, eisen en voorschriften niet 
worden gewijzigd.  

 

4. De overwegingen en de bijlagen vormen een onlosmakelijk onderdeel van de 
onderhavige overeenkomst. Bij strijdigheid tussen overwegingen en/of de inhoud van de 
onderhavige overeenkomst en/of de inhoud van een bijlage geldt de navolgende 
rangorderegeling:   
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a. de onderhavige, door Partijen ondertekende, Huurovereenkomst 
Sluiswachterskade, d.d. @@@;  
b. de Nota van Inlichtingen, d.d. @@@;  
c. de definitieve Inschrijvingsleidraad d.d. @@@;  
d. de Inschrijving van de Marktpartij, d.d. @@@;  

waarbij a voorrang heeft over b tot en met d, b over c en d, enzovoorts.  

 

 

HOOFDSTUK II – ONTWIKKELING VAN HET PLANIDEE TOT PLAN  

 

Artikel 2 Omschrijving van het planidee  
Het planidee zoals dat is neergelegd in de Inschrijving d.d. @@@ voorziet in: 
@@@ 

@@@ 

@@@ 

 

 

Artikel 3 Ontwikkeling plan: inhoudelijke uitgangspunten   
1. Thans geldt het bestemmingsplan Zuid , waarbij de locatie de bestemmingen: “Bedrijf” 
en “Verkeer” heeft, alsmede de gebiedsaanduiding “geluidszone-Industrie. 

 

2. Voorts heeft de Marktpartij bij de ontwikkeling van het planidee rekening te houden 
met de in de Inschrijvingsleidraad geduide kaders en randvoorwaarden. 

 

 

Artikel 4 Ontwikkeling plan: procedure  
1. Er is bij het aangaan van de onderhavige overeenkomst nog geen sprake van een 
volledig uitgewerkt plan. De Inschrijving (bijlage 3 bij de onderhavige overeenkomst) is het 
vertrekpunt voor verdere planvorming.  

 

2. Duidelijk is, dat het planidee niet past binnen de vigerende bestemmingen en dat er 
(een of meerdere) procedures gevoerd moeten worden tot aanpassing van het planologische 
regime. Thans wordt uitgegaan van de procedure tot verlenen van een omgevingsvergunning 
tot afwijking van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.12 Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).   

 

3. De Marktpartij gaat voor eigen rekening en risico over tot de verdere uitontwikkeling van 
haar planidee tot een plan voor de aan haar te verhuren locatie en derhalve gaat zij ook geheel 
voor eigen rekening en risico over tot de aanvraag van alle voor het plan benodigde 
ontheffingen, toestemmingen en vergunningen, daaronder (de) omgevingsvergunning(en), 
horecavergunning(en) en de vergunningen van het Waterschap. De kosten in verband met het 
voeren van de procedure tot aanpassing van het planologisch regime worden verrekend in 
de huursom (* kostendekkende OF marktconforme huur).  

 

4. De Marktpartij zal in nauw overleg met de gemeentelijke stedenbouwkundige haar plan 
– ook de informatieve versies daarvan - opstellen, die vervolgens aan de Welstandscommissie 
worden voorgelegd.   

 

5. De Marktpartij zal zich naar vermogen inspannen om binnen 
@@@ maanden na totstandkoming van de onderhavige overeenkomst, haar planidee nader te 
hebben uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp (VO) en deze in te dienen ter goedkeuring 
daarvan door de Welstandscommissie.   

 

6. Uiterlijk binnen vijf (5) maanden na goedkeuring van het VO door de 
Welstandscommissie dient dit VO te worden uitgewerkt tot een Definitief Ontwerp (DO) op basis 
waarvan een ontvankelijke aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt ingediend.   

 

7. Indien het DO niet binnen de in lid 6 van het onderhavige artikel gestelde termijn van 
vijf (5) maanden gereed is, kan Marktpartij, onder opgave van redenen, verzoeken om de 
bedoelde termijn te verlengen met nog eens vijf (5) maanden. De Gemeente zal dit verzoek 
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nimmer op onredelijke gronden weigeren. Aan verlenging van de termijn kan de Gemeente 
voorwaarden verbinden.  

 

8. Indien uiterlijk vijf (5), of na verlenging ingevolge lid 7 van het onderhavige artikel, 
uiterlijk tien (10) maanden na goedkeuring van het VO door Welstand nog geen volledige en 
ontvankelijke aanvraag voor de omgevingsvergunning ten behoeve van het plan is ingediend, 
kan de Gemeente de onderhavige overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) 
ontbinden. De Gemeente kan dan nimmer – op welke grond dan ook – verplicht worden om een 
compenserend aanbod, in welke vorm dan ook, te doen. Ook is de Gemeente in die 
omstandigheid niet gehouden om een vergoeding van welke aard en in welke vorm ook te 
betalen.  

 

9. Uitgangspunt is dat de Marktpartij (vervolgens) binnen een termijn van drie maanden 
nadat zij voor het DO ontwerp goedkeuring van de Welstandscommissie heeft gekregen een 
ontvankelijke aanvraag voor de omgevingsvergunning indient.   
  
10. De gemeente zal zich naar vermogen inspannen om een snelle behandeling door de 
Welstandscommissie te bevorderen.  
  
11. Het/de in het kader van de (diverse) procedures (tot afgifte van de benodigde 
vergunningen) te voeren participatietraject/omgevingsdialoog wordt door partijen gezamenlijk 
opgepakt.  

 

 

Artikel 5 Publiekrechtelijke aspecten  
1. De Gemeente zal zich  naar vermogen inspannen om de vereiste planologische 
maatregelen te nemen en om de ten behoeve van het plan benodigde vergunningen en 
overige publiekrechtelijke besluiten te verlenen en onherroepelijk te laten worden. zodat de 
voor het plan vereiste vergunningen zo spoedig mogelijk kunnen worden verleend.   

 

2. Voor zover de Gemeente de in dit artikel bedoelde besluiten zelf dient te nemen, dan 
zal zij dat voortvarend doen met inachtneming van de wettelijke voorschriften en formaliteiten. 
Voor zover andere overheden de desbetreffende besluiten dienen te nemen, zal de Gemeente 
de totstandkoming daarvan zoveel mogelijk bevorderen en bespoedigen.   

 

3. De Marktpartij is er mee bekend dat het risico’s met zich meebrengt om plannen te 
ontwikkelen die strijdig zijn met het vigerende bestemmingsplan. In het kader 
van planologische procedures en het verkrijgen van vergunningen kunnen door de organen 
van de Gemeente, de Provincie of het Rijk beslissingen worden genomen, die tot gevolg 
hebben dat het voor het plan vereiste planologisch regime niet tot stand komt.   
  
4. De afgifte van vergunningen kan voorts achterwege blijven als gevolg van 
gemeentelijke beslissingen of beslissingen van de bestuursrechter.    

 

5. Alle te volgen procedures moet de Gemeente in volle vrijheid en onder 
gestanddoening van haar volledige publiekrechtelijke verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden kunnen doorlopen. De Gemeente kan dan ook geenszins garanderen, 
dat het door de Marktpartij beoogde plan daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. De hieruit 
voortvloeiende risico’s kunnen niet op de Gemeente worden afgewenteld.    

 

6. De Gemeente is dan ook nimmer aansprakelijk indien zienswijzen, inspraakreacties, 
bedenkingen dan wel bezwaar- en/of (hoger) beroepschriften, verzoeken om een voorlopige 
voorziening, andere maatregelen van derden, het gebrek aan medewerking of goedkeuring 
van andere overheidsinstanties en/of uitspraken van de bevoegde rechterlijke instantie(s) 
mochten leiden tot vertragingen in het nemen van de benodigde besluiten, vertragingen in de 
verlening van vergunningen, dan wel weigering, schorsing of vernietiging van voornoemde 
besluiten (indien de vergunningen niet worden verleend of niet onherroepelijk worden, dan wel 
wanneer daarvan tijdelijk of definitief geen gebruik kan worden gemaakt). De Gemeente is 
ook nimmer aansprakelijk indien zij uit hoofde van haar publiekrechtelijke taakuitoefening in 
redelijkheid tegemoet dient te komen aan bezwaren van derden.    
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7. Het bepaalde in de onderhavige overeenkomst laat onverlet de krachtens 
publiekrechtelijke voorschriften of regelingen op de Gemeente rustende verplichtingen dan 
wel de uitoefening van aan de Gemeente krachtens publiekrechtelijke voorschriften of 
regelingen toekomende bevoegdheden. Het gemeentebestuur blijft onverminderd autonoom in 
de uitoefening van haar publiekrechtelijke taken en bevoegdheden, zodat zij, met 
inachtneming van alle betrokken belangen en na afweging daarvan, onverminderd de 
bevoegdheid zal hebben zich te laten leiden door de betrokken regelingen van 
publiekrechtelijke aard en de belangen die deze beogen te beschermen.    

 

8. De Marktpartij erkent hierbij, dat het besluit tot het aangaan van de onderhavige 
overeenkomst wordt genomen door het college van burgemeester en wethouders en erkent, 
dat het college geen uitspraken kan doen over zaken die de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de Gemeenteraad en hogere overheden betreffen. Het is dus de 
Gemeenteraad, die in het kader van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst vanuit 
zijn publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor een goede ruimtelijke ordening en 
volkshuisvesting binnen het territoir van de Gemeente, de uiteindelijke beslissing heeft en 
houdt omtrent de aanvaardbaarheid van de door of vanwege de Marktpartij vervaardigde 
plannen.     

 

9. De verplichtingen van de Gemeente ingevolge de voorgaande leden hebben het 
karakter van inspanningsverbintenissen, waaronder ten deze wordt verstaan verbintenissen 
die niet verder strekken dan tot de verplichting om naar vermogen een maximale inspanning 
te plegen tot de onherroepelijke verlening van de voor realisatie van het plan benodigde 
vergunningen, toestemmingen, goedkeuringen en ontheffingen van overheidswege. De 
inspanningsverplichtingen in voornoemde zin, brengen met zich mee, dat de Gemeente 
gehouden is om op een zorgvuldige en voortvarende wijze daaraan uitvoering te geven.     

 

10. Indien door rechtsmaatregelen van derden dan wel besluiten van de Gemeente of 
hogere overheden de Marktpartij niet in staat is de voor realisatie van plan benodigde 
(onherroepelijke) vergunningen, goedkeuringen, toestemmingen en ontheffingen van 
overheidswege te verkrijgen, treden Partijen in overleg om te bezien of 
het plan zodanig kan worden aangepast dat de benodigde (onherroepelijke) vergunningen, 
goedkeuringen, toestemmingen en ontheffingen van overheidswege wel kunnen worden 
verkregen.    
  
11. Indien het plan niet binnen een termijn van @@@ zodanig kan worden aangepast, 
dat alsnog de benodigde (onherroepelijke) vergunningen, goedkeuringen, toestemmingen en 
ontheffingen van overheidswege kunnen worden verkregen wordt de overeenkomst 
ontbonden, en is de gemeente nimmer gehouden om een compenserend aanbod te doen. 
Ook dan kan de gemeente nimmer worden verplicht tot het betalen van een 
schadevergoeding in welke vorm en van welke aard ook.   

  
  

Hoofdstuk III - HUUR  
  

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE  

en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW  
  
Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en op 17-2-
2015 gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag en aldaar ingeschreven onder 
nummer 15/20 tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.  
Verwijzing naar dit model en het gebruik ervan zijn uitsluitend toegestaan, indien de ingevulde, de 
toegevoegde en/of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. Toevoegingen en 
afwijkingen dienen bij voorkeur te worden opgenomen onder het hoofd ‘Bijzondere bepalingen'. Iedere 
aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van het model wordt door ROZ 
uitgesloten.  

  
*doorhalen wat niet van toepassing is.  
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ONDERGETEKENDEN  
  
Gemeente ’s-Hertogenbosch  
Sector Stadsbeheer, afdeling Maatschappelijk Vastgoed  
Postbus 12345, 5200 GZ   ’s-HERTOGENBOSCH  
Wolvenhoek 1, 5211 HH   ‘s-HERTOGENBOSCH  
Telefoonnummer: 073-615 9685  
E-mail: vastgoed@s-hertogenbosch.nl  
  

hierna te noemen 'verhuurder',  
  

in rechte vertegenwoordigd door +, hoofd van de afdeling Maatschappelijk Vastgoed, hiertoe 
gemandateerd door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente ’s-
Hertogenbosch.   
  
EN  
  
Gegevens huurder  
  

hierna te noemen 'huurder',  
vertegenwoordigd door,   
De heer/mevrouw:   De heer/mevrouw:  De heer/mevrouw: Gemeente 's-

Hertogenbosch  
Functie:  Functie:  Functie:   
Telefoonnummer:   Telefoonnummer:  Telefoonnummer:   
E-mail:   E-mail:  E-mail:   
Geboortedatum:   Geboortedatum:  Geboortedatum:   
Legitimatienummer: te stellen  Legitimatienummer:  Legitimatienummer:   
Geldig tot:   Geldig tot:  Geldig tot:   
  
  
ZIJN OVEREENGEKOMEN   

1. Het gehuurde, bestemming  
1. Verhuurder verhuurt aan Huurder en Huurder huurt van Verhuurder de bedrijfsruimte 
(hierna 'gehuurde'), gelegen aan Van Veldekekade 35 te 5216 KT, 's-Hertogenbosch.  

kadastraal bekend sectie  nummer  ter grootte van in totaal circa  m² verhuurbaar 
vloeroppervlak gemeten volgens NEN 2580.  
Het gehuurde is nader aangeduid op de als bijlage 1 bij deze huurovereenkomst gevoegde en 
door partijen geparafeerde plattegrond/tekening. De staat van het gehuurde op de 
opleveringsdatum is beschreven in het als bijlage 2 aan te hechten en door partijen te 
paraferen proces-verbaal van oplevering.  

2. Het gehuurde zal door of vanwege Huurder uitsluitend worden bestemd om te worden 
gebruikt als + .  
3. Het is Huurder niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan omschreven in artikel 
1.2.  
4. De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van het gehuurde bedraagt zoveel als 
bouwkundig is toegestaan.  
5. Huurder heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst wel een kopie van 
het energielabel, als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen, ontvangen ten 
aanzien van het gehuurde.  
6. Indien blijkt dat de in artikel 1.1 genoemde oppervlakte niet juist is komen partijen 
overeen dat een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen 
verschil zal hebben voor de huurprijs.  

  
Artikel 6 Omschrijving gehuurde  

1. De Gemeente verhuurt aan de Marktpartij en de Marktpartij huurt van de Gemeente, de 
bedrijfsruimte in de in van artikel 7:230a BW, bekend als de Sluiswachterskade. Dit is de locatie 
die omvat:  
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• de sluiswachterswoning aan de Van Veldekekade 35, ter grootte van in totaal circa 
@@@ m² verhuurbaar vloeroppervlak gemeten volgens NEN 2580,   

• het perceel aan de Van Veldekekade 591, en   

• het terrein onder de Lambooijbrug,   
een en ander met de zich daarop bevindende opstallen en aanhorigheden,   

  
kadastraal bekend gemeente ’s-Hertogenbosch, sectie C, nummers 971, 972, 3698 (gedeeltelijk) 
en sectie D nummer 1902 (gedeeltelijk), met een totale oppervlakte van circa @@@,   

  
zoals aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende transactietekening met nummer @@@ 
(bijlage 4) en hierna ook wel aan te duiden als “het gehuurde”.   

  
2. De staat van het gehuurde op de opleveringsdatum is beschreven in het als bijlage 
5 aan te hechten en door partijen te paraferen proces-verbaal van oplevering.  

  
  
Artikel 7 Bestemming en gebruik  

1. Van deze transactie maakt een wezenlijk bestanddeel uit dat de Marktpartij  het 
gehuurde gebruikt als en meer specifiek voor het uitvoeren en realiseren van het plan dat de 
nadere uitwerking vormt van het in artikel 2 van de onderhavige overeenkomst 
bedoelde planidee, conform de daartoe aan te vragen en te verlenen 
omgevingsvergunning(en) en de daarin gegeven bestemming.  
2. Het is Huurder uitdrukkelijk niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Verhuurder een andere bestemming aan het gehuurde te geven dan 
omschreven in lid 1 van het onderhavige artikel.  
3. De hoogst toelaatbare belasting van de vloeren van de sluiswachterswoning aan de 
Van Veldekekade 35, onderdeel van het gehuurde, bedraagt zoveel als bouwkundig is 
toegestaan.  
4. Huurder heeft bij het aangaan van de huurovereenkomst wel een kopie van het 
energielabel, als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen, ontvangen ten aanzien van 
het gehuurde.  
5. Indien blijkt dat de in artikel 1.1 genoemde oppervlakte niet juist is komen partijen 
overeen dat een verschil met de daadwerkelijke grootte (onder- dan wel overmaat) geen 
verschil zal hebben voor de huurprijs.  

  
Artikel 8 Toepasselijke bepalingen uit het ROZ-Model Huurovereenkomst Kantoorruimte  

1. Wat de verhuur betreft, zijn de volgende bepalingen uit het ROZ-Model 
Huurovereenkomst Kantoorruimte van toepassing:  
2. Voorwaarden  

1. Van deze huurovereenkomst maken deel uit de “ALGEMENE BEPALINGEN 
HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE” en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 
7:230a BW”, gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank te Den Haag op 17-2-2015 en 
aldaar ingeschreven onder nummer 15/21, (hierna te noemen “algemene bepalingen”). De 
inhoud van deze algemene bepalingen is partijen bekend. Huurder en Verhuurder hebben 
een exemplaar van de algemene bepalingen ontvangen.  
2. De algemene bepalingen waarnaar in artikel 2.1 wordt verwezen, zijn van toepassing 
behoudens voor zover daarvan in deze huurovereenkomst uitdrukkelijk is afgeweken of 
toepassing daarvan ten aanzien van het gehuurde niet mogelijk is.  

3. Duur, verlenging en opzegging  
1. Deze huurovereenkomst gaat in op het moment dat de Huurder de beschikking heeft 
over alle voor de realisering van het plan, dat de nadere uitwerking vormt van het in artikel 
2 van de onderhavige overeenkomst bedoelde planidee, benodigde vergunningen (hierna 
‘ingangsdatum’) en is aangegaan voor een periode van 5 jaar en loopt tot en met +.  
2. Na het verstrijken van de in artikel 3.1 genoemde periode wordt deze 
huurovereenkomst behoudens beëindiging van deze huurovereenkomst door 
opzegging door Huurder of Verhuurder in overeenstemming met artikelen 3.3 en 3.4 
voortgezet voor een aansluitende periode van 5 jaar of zoveel langer of korter als 
Partijen nader overeenkomen.  
3. Beëindiging van deze huurovereenkomst vindt plaats door opzegging door Huurder 
aan Verhuurder, zowel tegen het einde van de eerste huurperiode als tegen het einde van 
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de verlenging bedoeld in lid 3.2,  of door Verhuurder aan Huurder, enkel tegen het einde 
van de verlenging als bedoeld in artikel 3.2., met inachtneming van een termijn van 12 
maanden.  
4. Opzegging dient te geschieden bij deurwaardersexploot of per aangetekend 
schrijven.   

4. Huurprijs, omzetbelasting, servicekosten, huurprijsaanpassing, 
betalingsverplichting, betaalperiode  

1. * De aanvangshuurprijs van het gehuurde bedraagt op de ingangsdatum op 
jaarbasis € 13.000,00 (zegge: dertienduizend euro, prijspeil 2021). Dit is 
de kostprijsdekkende huur.   

  
OF  
  
De aanvangshuurprijs van het gehuurde is op de ingangsdatum op jaarbasis 
vastgesteld/getaxeerd op @@@. Dit is de marktconforme huur.  

  

* Na gunning doorhalen wat niet van toepassing is  

  

2. Partijen komen overeen dat Verhuurder wel omzetbelasting over de huurprijs in 
rekening brengt. Indien géén met omzetbelasting belaste verhuur wordt overeengekomen is 
Huurder naast de huurprijs een afzonderlijke vergoeding aan Verhuurder verschuldigd, ter 
compensatie van het nadeel dat Verhuurder c.q. diens rechtsopvolger(s) lijdt dan wel zal 
lijden, omdat de omzetbelasting op de investeringen en exploitatiekosten van Verhuurder 
niet (meer) aftrekbaar is. Het gestelde in artikel 19 van de algemene bepalingen is dan niet 
van toepassing.  
3. Partijen verklaren onder verwijzing naar artikel 11 lid 1 aanhef onder b onderdeel 5 
van de Wet op de omzetbelasting 1968 een met omzetbelasting belaste verhuur te zijn 
overeengekomen. Tevens wordt omzetbelasting in rekening gebracht over de vergoeding 
die Huurder verschuldigd is voor door of vanwege Verhuurder te verzorgen levering van 
zaken en diensten, zoals vastgelegd in artikel 5 van de huurovereenkomst en in artikel 18 
van de algemene bepalingen.  

Huurder verklaart door ondertekening van deze huurovereenkomst, mede ten behoeve van de 
rechtsopvolger(s) van Verhuurder, dat hij het gehuurde blijvend gebruikt of blijvend laat 
gebruiken voor doeleinden waarvoor een volledig of nagenoeg volledig recht op aftrek van 
omzetbelasting op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 bestaat.  

4. Het boekjaar van Huurder loopt van 1 januari  tot en met 31 december.  
5. De huurprijs wordt jaarlijks per 1 januari voor het eerst met ingang van  1 januari van 
het opvolgend boekjaar na ingangsdatum aangepast overeenkomstig artikelen 17.1 t/m 17.3 
van de algemene bepalingen.  
6. De vergoeding die Huurder verschuldigd is voor de door of vanwege Verhuurder te 
verzorgen levering van zaken en diensten wordt bepaald overeenkomstig artikel 18 van de 
algemene bepalingen. Op deze vergoeding wordt een systeem van voorschotbetalingen met 
latere verrekening toegepast, zoals daar is aangegeven.  
7. Huurder is geen omzetbelasting meer over de huurprijs verschuldigd indien het 
gehuurde niet langer met omzetbelasting mag worden verhuurd, terwijl partijen dat wel 
waren overeengekomen. Als dat het geval is, komen de in artikel 19.1 van de algemene 
bepalingen bedoelde vergoedingen voor de omzetbelasting in de plaats en wordt deze 
vergoeding bij voorbaat weergeven in artikel 4.8.  
8. Per betaalperiode van 1 kalendermaand(en) bedraagt de betalingsverplichting van de 
Huurder bij huuringangsdatum:  

  

• De huurprijs  €  
• het voorschot op de vergoeding voor door of vanwege Verhuurder 
verzorgde levering van zaken en diensten met de daarover verschuldigde 
omzetbelasting:  

  

• Servicekosten  €  
• Energiekosten  €  
• Overige kosten  €  

• in geval van belaste huur de over de huurprijs verschuldigde 
omzetbelasting  

€  



Pagina 47 van 51 
 

• @@@ % van de kale geïndexeerde huurprijs wegens BTW derving voor  
Verhuurder op de exploitatiekosten (niet zijnde servicekosten)  

  
€  

• BTW schade als gevolg van niet aftrekbaarheid BTW van de 
stichtingskosten van het gehuurde. Dit bedrag is niet meer verschuldigd per 24 
augustus 2021 als gevolg van het aflopen van de herzieningsperiode. Dit 
bedrag wordt niet geïndexeerd  

  
  
€  

• De aflossing op de investering voor huurdersaanpassingen uitgevoerd door 
verhuurder  

€  

  
  
  

Totaal   €  
zegge:  

  
9. Met het oog op de ingangsdatum heeft de eerste betaling van Huurder betrekking op 
de periode van @@@ tot en met @@@ en is het over deze eerste periode verschuldigde 
bedrag € @@@.  

Huurder zal dit bedrag voldoen vóór of op @@@.  
10. De uit hoofde van deze huurovereenkomst door Huurder aan Verhuurder te verrichten 
periodieke betalingen als weergegeven in artikel 4.8 zijn in één bedrag bij vooruitbetaling 
verschuldigd in euro’s en moeten vóór of op de eerste dag van de periode waarop de 
betalingen betrekking hebben volledig zijn voldaan.  
11. Tenzij anders vermeld, luiden alle bedragen in deze huurovereenkomst en de daarvan 
deel uitmakende algemene bepalingen exclusief omzetbelasting.  

5. Kosten van levering van zaken en diensten  
1. Tussen huurder en verhuurder zijn geen nadere afspraken gemaakt met betrekking tot 
de door of vanwege verhuurder te leveren leveringen en diensten. Dit laat onverlet dat 
huurder is gehouden aan hetgeen omschreven is in artikel 13 en  16 van de algemene 
bepalingen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor de kosten voor levering van gas, water en 

elektra en voor de kosten voortkomend uit het feitelijke gebruik. Huurder neemt vanaf 

ingangsdatum huurovereenkomst de verbruikskosten geheel voor zijn rekening.  Huurder is 
daarnaast verantwoordelijk voor de kosten verbonden aan onderhoudscontracten van 
gebouw gebonden installaties en overige onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden die 
op grond van de wet en het Besluit kleine herstellingen gedaan moeten worden door de 
Huurder. Tot slot is de Huurder zelf verantwoordelijk voor de kosten gemoeid met de aanleg 
van voor de realisering van het planidee benodigde extra/aanvullende voorzieningen.   
2. Indien door verhuurder en/of huurder gewenst kunnen op basis van artikelen 16.7 en 
16.8 van de algemene bepalingen tussen partijen nadere afspraken gemaakt worden met 
betrekking tot de door of vanwege verhuurder de verzorgen leveringen en diensten.  

6. Zekerheden  
1. Huurder zal voor de ingangsdatum:  een waarborgsom betalen ter grootte van een 
bedrag van 6 maanden huur, zijnde een bedrag van € @@@ (zegge: @@@ euro).  
2. Over een waarborgsom wordt geen rente vergoed.  
3. De zekerheidsstelling zoals genoemd in artikel 6.1, dient uiterlijk op @@@ te 
zijn overhandigd aan de Gemeente ’s-Hertogenbosch.  

7. Beheerder  
1. Totdat Verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op:  

De afdeling Maatschappelijk Vastgoed van de Sector Stadsbeheer van de gemeente ‘s-
Hertogenbosch, telefonisch bereikbaar onder 073-615 9685. In geval van bouwkundig of 
installatie technische calamiteiten, vallende onder de verantwoording van verhuurder (zie 
demarcatielijst onderhoud), kan huurder tijdens kantooruren direct contact opnemen met het 
daartoe door verhuurder ingerichte ‘meldpunt’, telefonisch bereikbaar onder 073-615 5699. 
Deze kantooruren zijn als zodanig bepaald als zijnde: maandag tot en met vrijdag tussen 
08.00 en 17.00 uur.  

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient Huurder voor wat betreft de inhoud 
en alle verdere aangelegenheden betreffende deze huurovereenkomst met de beheerder 
contact op te nemen.   
3. De huuropzegging moet tevens aan de Verhuurder worden gezonden.  

8. Incentives  
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1. Partijen verklaren dat er tussen partijen geen andere incentives zijn overeengekomen 
dan in deze huurovereenkomst vermeld.  

9. Asbest/Milieu  
1. Aan * Huurder is bekend/ Verhuurder is niet bekend dat in het gehuurde asbest is 
verwerkt. De onbekendheid van Verhuurder met de aanwezigheid van asbest in het 
gehuurde houdt uitdrukkelijk geen garantie in van Verhuurder dat er geen asbest aanwezig 
is.  
2. Aan * Huurder is bekend/ Verhuurder is niet bekend dat in, op of aan het gehuurde 
een verontreiniging aanwezig is die van dien aard is dat op grond van geldende wetgeving 
ten tijde van het tekenen van de huurovereenkomst het nemen van maatregelen 
noodzakelijk is. De onbekendheid van Verhuurder met aanwezigheid van een 
verontreiniging in, op of aan het gehuurde ten tijde van het tekenen van de 
huurovereenkomst houdt uitdrukkelijk geen garantie in van Verhuurder dat er geen 
verontreiniging aanwezig is.  

10. Duurzaamheid/Green lease  
1. Partijen onderkennen het belang van duurzaamheid en komen overeen elkaar te 
ondersteunen in het behalen van de gezamenlijk geformuleerde c.q. te formuleren 
doelstelling en op regelmatige basis de voortgang te bespreken.  

11. Bijzondere bepalingen  
1. Betaling van genoemde bedragen in deze huurovereenkomst zal geschieden middels 
automatisch incasso. Zie hiervoor het bijgevoegde Business to Business SEPA 
incassoformulier.  
2. Huurder ontvangt * wel/geen huisvestingssubsidie van de gemeente 
’sHertogenbosch.  
3. Indien Huurder met betrekking tot zijn huisvestingslasten afhankelijk is van een 
subsidie als genoemd in artikel 11.2 van deze huurovereenkomst, en er structurele 
wijzigingen in de subsidieregeling worden doorgevoerd, is de Verhuurder gerechtigd met 
betrekking tot de huurbetaling en/of zekerheidstelling gedurende de resterende looptijd van 
deze huurovereenkomst nadere afspraken te maken met Huurder.  
4. Huurder is verplicht de in het gehuurde aanwezige inventaris genoegzaam te 
verzekeren tegen mogelijke inbraak(schade), vernieling en/of beschadiging.  
5. Huurder is verplicht op eerste verzoek van Verhuurder de verzekeringspolis te 
overhandigen.  
6. Huurder is er nadrukkelijk op gewezen dat het realiseren van aanpassingen en/of het 
treffen van voorzieningen in, aan of op het gehuurde alleen toegestaan is na schriftelijk 
goedkeuring van Verhuurder. In aanvulling op het hiertoe gestelde in artikel 12 van de 
algemene bepalingen zal Huurder bij een aanvraag voor het realiseren van aanpassingen 
en/of het treffen van voorzieningen (relevante) tekeningen met betrekking tot deze 
aanpassingen en/of voorzieningen voegen.  
7. Beëindiging van deze overeenkomst zal nimmer leiden tot vergoeding door 
de Verhuurder van door de Huurder ter zake van de inboedel, exploitatie van het gebouw 
mogelijk opgebouwde  goodwill of andere schadevergoeding of tegemoetkoming door 
de Verhuurder hoe ook genaamd.  
8. Voor door de Huurder op basis van het planidee als bedoeld in artikel 2 gerealiseerde 
plannen (aangebrachte voorzieningen/gerealiseerde opstallen) geldt uitdrukkelijk het 
bepaalde in artikel 12.9 van de algemene bepalingen.   
9. Partijen zullen in hun onderlinge rechtsverhouding de aangebrachte 
voorzieningen/gerealiseerde opstallen beschouwen en behandelen als ware deze volledig 
eigendom van de Huurder.  
10. Indien een van de Partijen daarom verzoekt, zal de ander Partij meewerken aan de 
vestiging van een van de huur afhankelijk recht van opstal, zoals bedoeld in artikel 101 en 
volgende van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, op de locatie ten behoeve van de 
aangebrachte voorzieningen/gerealiseerde opstallen.   
Alle kosten van en verband houdende met de vestiging, waaronder mede begrepen de 
recherchekosten, de overdrachtsbelasting, de eventueel verschuldigde omzetbelasting en 
het kadastrale recht, zijn voor rekening van de Huurder.  
11. Bij het einde van de huur, en daarmee derhalve ook het opstalrecht is de Huurder 
gehouden de door haar aangebrachte voorzieningen/gerealiseerde opstallen te verwijderen. 
Het bepaalde in artikel 12.14 van de algemene bepalingen is uitdrukkelijk van toepassing.  
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12. Huurder is gehouden om aan Verhuurder te vergoeden alle schade, kosten en 
interesten als gevolg van een tussentijdse ontruiming van het gehuurde en/of een 
tussentijdse beëindiging van de huurovereenkomst, ook in geval van faillissement en 
surseance van betaling. Tot die schade kan in ieder geval worden gerekend de huurprijs tot 
de datum waarop de huurovereenkomst zou hebben geduurd bij een reguliere beëindiging, 
de vergoeding voor bijkomende leveringen en diensten, de omzetbelasting, de overige 
verschuldigde bedragen, de kosten van wederverhuur (waaronder begrepen 
makelaarskosten en kosten ter bestrijding van leegstand), alsmede alle kosten van 
maatregelen zowel in als buiten rechte door Verhuurder getroffen, daaronder begrepen die 
van rechtskundige bijstand.  
13. Indien Huurder zijn rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt 
geliquideerd, dan wel in surseance van betaling komt te verkeren en/of failliet wordt 
verklaard, heeft Verhuurder het recht de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen. 
Hieraan gaan slechts een opzegging vooraf als de wet dat vereist.  
14. Conform artikel 6 van de algemene bepalingen is het Huurder alleen toegestaan om 
ruimten in bruikleen te geven of onder te Verhuren aan derden na schriftelijke toestemming 
van Verhuurder.  
15. Huurder is zich er van bewust dat de door hem te ondernemen 
bedrijfsactiviteiten niet passen binnen het thans geldende bestemmingsplan waarin het 
gehuurde is gelegen. Tevens heeft Huurder zelf zorg te dragen voor eventueel van 
overheidswege vereiste vergunningen en/of ontheffingen en zal dit te allen tijde blijven 
doen.  
16. Huurder vrijwaart Verhuurder voor elke aansprakelijkheid met betrekking tot ARBO 
eisen in relatie tot het voorgenomen gebruik dan wel de voorgenomen indeling.  
17. Bij het niet of  onvoldoende naleven van één of meer van de afspraken uit deze 
overeenkomst en na schriftelijke waarschuwing van Verhuurder zal huurder een boete van € 
250,- per dag per overtreding worden opgelegd door en ten behoeve van verhuurder met 
een maximum van 40 dagen.  
18. Gezien het archeologische en monumentale karakter van de sluiswachterswoning aan 
de Van Veldekekade 35, het pand is aangewezen als gemeentelijk monument, is voor 
iedere wijziging, aanpassing of voorziening aan het pand vooraf goedkeuring van de 
afdeling Erfgoed van de Gemeente ’s-Hertogenbosch vereist. Voor wijzigingen, 
aanpassingen en voorzieningen is in verband met de status van gemeentelijk monument 
een vergunning vereist. Geen enkele aanpassing of wijziging is voorts toegestaan zonder 
schriftelijke goedkeuring  

  
Aldus opgemaakt en ondertekend,  
  
Plaats:  ‘s-Hertogenbosch  Plaats:  
Datum:  Datum:  
Verhuurder: Gemandateerd door het college van   Huurder:  
burgemeester en wethouders,  
Hoofd van de afdeling Maatschappelijk 
Vastgoed,  
+  
  
  

  
  

  

  
Bijlagen:  

• plattegrond/tekening van het gehuurde  

• proces-verbaal van oplevering (toe te voegen ten tijde van oplevering)  

• energielabel  

• demarcatie- en installatielijst  

• algemene bepalingen  

• bankgarantie  

• getekend Business to Business SEPA incassoformulier  

• milieuonderzoek  

• uittreksel handelsregister Kamer van Koophandel Huurder  
 kopie legitimatiebewijs rechtsgeldig vertegenwoordiger Huurder  
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Afzonderlijke handtekening[en*] van Huurder[s*] voor de ontvangst van een eigen exemplaar van de 
‘ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in 
de zin van artikel 7:230a BW’  als genoemd in artikel 2.1.  
  
  
Plaats:     
    
Datum:     
    
Huurder:   
<naam>  
<tekenbevoegde>  
  
[Einde van tekstterugloop]  
  
HOOFDSTUK IV – SLOTBEPALINGEN  
  
Artikel 9 Hoofdelijkheid  
Indien twee of meer (rechts)personen tezamen Marktpartij zijn, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de uit 
de onderhavige overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.  
   
Artikel 10 Overdracht rechten en plichten  

1. Marktpartij is  niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Gemeente rechten en verplichtingen uit onderhavige overeenkomst geheel of gedeeltelijk in 
welke vorm dan ook – daaronder mede begrepen de situatie dat een substantieel deel van 
de zeggenschap/aandelen over/in de Marktpartij wordt overgedragen – over te dragen aan 
derden of derden in de plaats te stellen.   

  
2. De Gemeente kan aan haar schriftelijke toestemming voorwaarden verbinden.   

   
Artikel 11 Totstandkoming overeenkomst  

1. Deze overeenkomst komt tot stand, nadat het college van burgemeester en 
wethouders van 'sHertogenbosch besluit tot het aangaan van deze overeenkomst en de 
overeenkomst door de bevoegde vertegenwoordiger van de Gemeente is ondertekend. Het 
voorstel tot het aangaan van de onderhavige overeenkomst wordt aan het college voorgelegd, 
na ondertekening door de Marktpartij. De ondertekening door de Marktpartij draagt het 
karakter van een onherroepelijk aanbod tot acceptatie van de in de onderhavige 
overeenkomst neergelegde uitgangspunten.  

  
2. Deze overeenkomst treedt in werking op de dag waarop het college van burgemeester 
en wethouders besluit tot het aangaan hiervan en eindigt op de dag dat alle verplichtingen uit 
deze overeenkomst zijn uitgewerkt/op de datum van inwerkingtreding van de 
koopovereenkomst voor de laatste fase, dan wel de datum van ontbinding/opzegging (op 
grond van het bepaalde in deze overeenkomst).   

   

Artikel 12  Onvoorziene en gewijzigde omstandigheden   

1. Uit een objectieve noodzaak kan blijken dat ongewijzigde uitvoering van de in 
de onderhavige overeenkomst vastgelegde afspraken en/of uitgangspunten redelijkerwijze 
niet van Partijen of van een van hen kan worden verlangd.   

  
2. In dat geval treden Partijen in overleg om tot een voor beide Partijen aanvaardbare 
oplossing te geraken.    

   
3. Als dit overleg niet binnen een termijn van zes maanden tot de hiervoor bedoelde 
aanvaardbare oplossing leidt, zal ieder van Partijen bevoegd zijn de onderhavige 
overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) te ontbinden. Partijen zijn elkaar dan over en weer geen 
vergoeding van welke aard en in welke vorm ook verschuldigd.  

  
Artikel 13 Bijlagen bij overeenkomst  
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De navolgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van de onderhavige overeenkomst:  
  

1. Inschrijvingsleidraad d.d. @@@  
2. Nota van Inlichtingen d.d. @@@  
3. Inschrijving d.d. @@@  
4. Transactietekening nr. @@@, d.d. @@@  

  
Aldus overeengekomen op……….. en ondertekend, te ’s-Hertogenbosch op ………….   
  
  
Namens de gemeente ’s-Hertogenbosch Namens Marktpartij  
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