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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De raad heeft dan kennis genomen van de mening van belanghebbenden en 
belangstellenden over het raadsvoorstel inzake de tender van het 
Landbouwbelang waaronder de voorwaarden van de minimumprijs van € 4 mio 
en de verhouding prijs-kwaliteit 50%-50% en inzake een mogelijke alternatieve 
locatie voor activiteiten van de vrijplaats en/of huidige gebruikers in het pand 
Kunstfront waarbij bovenop de investeringskosten ook additionele 
dekkingsmiddelen aangewezen moeten worden. 

Vorm bijeenkomst Debat met de stad  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

In 2017 heeft de raad besloten rondom de herontwikkeling van de locatie 
Landbouwbelang. Nu de eerste marktoriëntatie niet tot succes heeft geleid, 
wordt conform raadsbesluit een tender uitgeschreven waarbij eenieder wordt 
uitgenodigd om met plannen te komen.Er ligt nu een raadsvoorstel voor. Op 28 
mei 2019 heeft een informatieronde plaatsgevonden. 

Inhoud  Tijdens een informatieronde op 28 mei heeft het college de raad geïnformeerd 
over de voorbereiding van de tenderprocedure waartoe de raad eerder heeft 
besloten. Daarbij wordt voorgesteld om qua tendervoorwaarden de prijs-
kwaliteitverhouding vast te stellen op 50%-50% en om een minimumprijs aan 
te houden van € 4 mio. Gelijktijdig werd de raad ervan in kennis gesteld dat er 
geen mogelijkheden worden gezien om de activiteiten van de vrijplaats een-op-
een te handhaven. Als de raad kiest voor verplaatsing op verzoek van de 
vrijplaats komt het pand Kunstfront daarvoor het meest in aanmerking. Dan zijn 
bovenop de investeringskosten van € 1.350.000,= additionele 
dekkingsmiddelen nodig vanuit de beleidssector die aan de basis ligt aan deze 
keuze van de raad. 
 
De raad is tevens in kennis gesteld van het initiatief van Zuyd Hogeschool 
inzake concentratie van het kunstvakonderwijs op een deel van de locatie, van 
het initiatief van de vrijplaats om de activiteiten op het de locatie te handhaven 
en uit te breiden en van de haalbaarheidsstudie Sappi Zuid. Verder werd de 
raad meegenomen in enkele theoretische scenario’s rondom de 
herontwikkeling en de financiele impact daarvan per scenario. 
 
Deze stadsronde heeft als doel bovenstaande ontwikkelingen te bespreken 
met de stad en inwoners en betrokkenen aan het woord te laten voordat de 
raad erover in debat gaat in een raadsronde. 
 



 

 

 

 

 

 

 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

in dialoog te gaan met de stad 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja 

Vervolgtraject Na de stadsronde volgt de raadsronde en de raadsvergadering. 

 


