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Hierbij informeren wij u over ontwikkelingen rond het terrein van de Trappenberg.  
 
U heeft via presentatie kennis kunnen nemen van de plannen voor het terrein van de 
Trappenberg. Het gaat om een plan met 28 shortstay appartementen, 42 zorgstudio’s en 269 
woningen in een variërende zorgklasse/-trede. Cruciale vraag hierbij is steeds geweest hoe 
dit plan zich verhoudt tot de (geldende) bestemming Maatschappelijk.  
 
Om te kunnen bepalen of het plan hierbinnen zou passen, had het college behoefte aan (1) 
een nadere duiding van de woon-/zorgcomponent en (2) een juridisch oordeel hierover in 
relatie tot de maatschappelijke bestemming. 
 
Ter invulling hiervan hebben de advocaten van eigenaar en gemeente een document 
opgesteld (anterieure overeenkomst), waarin onder meer is vastgelegd hoe de 
zorgcomponent is verdeeld over de wooneenheden. U treft deze anterieure overeenkomst 
als bijlage aan. 
 
Tevens treft u aan de reactie van de heer Mr. J.F. de Groot (Houthoff) hierop. Zijn oordeel is 
(samengevat) dat gegeven de inhoud van de anterieure overeenkomst er een plan ligt dat 
als passend binnen de bestemming kan worden aangemerkt.  
 
Wij hebben dat advies overgenomen. Het gevolg daarvan is dat de aanvraag 
omgevingsvergunning verder met een reguliere procedure wordt afgewikkeld, rekening 
houdend met alle onderdelen van toetsing (bouwtechnisch, welstand, constructie, 
flora/fauna, enz.).  
 

--- 

 



SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

[09 maart 2022]

tussen

DE GEMEENTE HUIZEN

en

TRAPPENBERG CV

inzake het project

DE TRAPPENBERG

Concept onder voorbehond van beoordeling Trappenberg CV
en burgemeester en wethouders van Huizen



DEZE OVEREENKOMST is gesloten op i.i

TUSSEN:

(1) DE GEMEENTE HUIZEN, een publiekrechtelijke rechtspersoon zetelende te Huizen, te
dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [• 1 (“de Gemeente”~:

(2) TRAPPENBERG BEHEER B.V. gevestigd te 1019 VK Amsterdam, aan de Zeeburgerkade
1184, KvK nr. 73369799, hierbij handelend als enig beherend vennoot van de coinmanditaire
vennootschap Trappenberg, gevestigd te 1019 VK Amsterdam, aan de Zeeburgerkade 1184,
hierbij vertegenwoordigd door Amvest Management II B.V. en Waterland Real Estate B.V.,
op hun beurt vertegenwoordigd door mevrouw H.M.A. Aarts en de heer D.F. van Vugt
respectievelijk de heer F. Siewertsz van Reesema. hierna te noemen: “Trappenberg CV”;

de Gemeente en Trappenberg CV hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen” en af~onderljk als
“Partij”.

OVERWEGINGEN:

A Trappenberg CV (“Initiatiefnemer”) is voornemens op de locatie De Trappenberg (“het
Perceel”) in opdracht van Amvest Living & Care Fund (“AL&CF”) als eigenaar van het
Perceel (“Eigenaar”) — en in samenwerking met verschillende zorgaanbieders een nieuw
zorg-concept te ontwikkelen en tot stand te laten brengen. Trappenberg CV heeft daartoe een
koopovereenkomst met als bijlage turnkey realisatieovereenkornst met de Eigenaar gesloten.

B AL&CF is eigenaar van het Perceel en heeft als doel na realisatie van de ontwilckeling door
Initiatiefnemer de afnemer/exploitant te zijn. AL&CF is voornemens op het Perceel — in
samenwerking met verschillende zorgaanbieders — een nieuw zorg-concept ni exploitatie te
(laten) nemen.

C Meer concreet gaat het om een gebouw met gemeenschappelijke voorzieningen voor welzijn
en gezondheid, 28 shortstay appartementen, 42 zorgstudio’s en 269 zorgappartementen (“het
Project”).

D De Gemeente is bereid, onder voorwaarden, haar medewerking aan het Project te verlenen.

E Ter plaatse is het bestemmingsplan ‘Buitenwijken’, zoals vastgesteld door de raad van de
gemeente Huizen op 7 november 2013, van toepassing. Initiatiefnemer en de Gemeente
hebben overleg gevoerd over de wijze waarop door middel van liet Project invulling zal
worden gegeven aan de ter plaatse vigerende bestemming ‘Maatschappelijk’, meer specifiek
‘sociaal-medische doeleinden’ (artikel 8.1).

F Door middel van de onderhavige overeenkomst wensen Partijen de bereikte overeenstemming
vast te leggen met betrekking tot: (i) de wijze waarop invulling zal worden gegeven aan de
bestemming ‘Maatschappelijk’ zodat het project binnen de kaders van het vigerende
bestemmingsplan kan worden gerealiseerd en (ii) de wijze waarop zij zullen samenwerken ten
behoeve van de realisatie van het Project.
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KOMEN OVEREEN ALS VOLGT:

DEFINITIES

1.1 In deze Overeenkomst hebben de volgende begrippen en uitdrukkingen de betekenis zoals
hierna opgenomen:

“AL&CF” betekent Anivest Livmg & Care Fund:

“Exploitant” betekent de partij die het Project na realisatie zal exploiteren; op basis van de
overeenkomst tussen de Initiatiefnemer en de Eigenaar is dit de Eigenaar in samenwerking
met verschillende zorgaanbieders:

“Eigenaal” betekent AL&CF;

“Initiatiefnemer” betekent Trappenberg CV;

“Artikel” betekent een artikel in deze Overeenkomst;

“Bestemmingsplan” betekent het bestemmingsplan ‘Buitenwijken’, zoals vastgesteld door
de raad van de gemeente Huizen op 7 november 2013:

“Bijlage” betekent een bijlage bij deze Overeenkomst;

“CIZ” betekent het Centrum Indicatiestelling Zorg;

“de Gemeente” betekent de hiervoor onder (1) genoemde Partij;

“Huurder”: betekent een natuurlijk persoon waannee de Exploitant een Huurovereenkomst
heeft gesloten met betrekking tot een woning binnen het Project;

“Huurovereenkomst” betekent een tussen de Exploitant, als verhuurder enerzijds en
Huurder anderzijds aangegane huurovereenkomst ter zake een woning biimen het Project,
inclusief alle daarbij behorende allonges. bij lagen en dergelijke:

“Omgevingsverguuning” betekent de omgevingsvergunning(en) benodigd voor de realisatie
van het Project:

“Overeenkomst” betekent de onderhavige samenwerkingsovereenkomst inclusief de
Bijlage(n);

“Partij” betekent de Gemeente of Trappenberg CV ieder afzonderlijk;

“Partijen” betekent de Gemeente en Trappenberg CV tezamen;

“Perceel” betekent het perceel grond, gelegen te Huizen aan de Crailoseweg 116 tlni 120
(even nummers), kadastraal bekend als gemeente Huizen, sectie A, nununer 1497, 1799,
1828, 1829, 1899. 1916 eii 1917;

“Project” betekent de op het Perceel, door de Initiatiefnemer, in samenwerking met
verschillende zorgaanbieders, tot stand te brengen nieuwe zorg-ontwikkeling bestaande uit
een gebouw met gemeenschappelijke voorzieningen voor welzijn en gezondheid, 28 shortstay
appartementen. 42 zorgstudio’s en 269 zorgappartemeuten, inclusief bijbehorende
parkeerplaatsen;
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“PnbHekrechtelijke medewerking” betekent ieder door een orgaan van de Gemeente te
nemen besluit of andere publiekrechtelijke handeling ten behoeve van de realisatie van het
Project;

“Trappenberg CV” betekent de hiervoor onder (2) genoemde Partij;

“WIz” betekent de Wet langdurige zorg;

“Wmo” betekent de Wet maatschappelijke ondersteuning;

“Zorgconsulent” betekent de externe en onaffiankelijke zorgaanbieder die op verzoek van de
Exploitant de leiding op zich zal nemen van de intake van beoogde huurders;

“Zorg- en Community Concept” betekent het geheel aan voorzieningen en onderlinge
verplichtingen — waaronder in ieder geval begrepen de aanwezigheid van community
management dat tot taak heeft het Mantel-netwerk, gericht op het onderling naar eilcaar
omzien en ondersteunen door de Huurders, te ondersteunen en te stimuleren, een
boodschappendienst, een hulp-aan-huis-service, een inaaltijdservice. de speciaal daarvoor
ingerichte community niimten, de specifiek hiervoor aangeboden (digitale) voorzieningen
voor onderlinge communicatie tussen de Huurders — door middel waarvan een basisniveau
van onderlinge zorg voor en door de bewoners wordt georganiseerd;

“Zorgtrede” betekent een zorgtrede zoals aangeduid in het rapport ‘Zorg voot ouderen 2018’
van de Nederlandse Zorgautoriteit (Bijlage 1);

“Zvw” betekent de Zorgverzekeringswet;

2 INTERPRETATIE

2.1 Bij de uitleg van deze Overeenkomst komt aan de opschnften bij de Artikelen en Bij lagen
geen zelfstandige betekenis toe.

2.2 De Bij lagen vonuen een integraal onderdeel van deze Overeenkomst. Aan de Bijlagen komt
dezelfde kracht en werking toe als aan alle overige bepalingen van deze Overeenkomst.

2.3 Bij onderlinge strijdigheid tussen deze Overeenkomst en de Bij lagen prevaleert deze
Overeenkomst.

2.4 De in het voorgaande lid omschreven definities kunnen in enkelvoud en in meervoud worden
gebniikt.

2.5 De bepalingen in de considerans maken deel uit van deze Overeenkomst.

3. ONTWIKKELING EN REALISATIE VAN HET PROJECT

3.1 Initiatiefnemer is voornemens het Project in opdracht van de Eigenaar geheel voor eigen
rekening en risico op het Perceel te ontwikkelen en te realiseren.

3.2 Initiatiefnemer draagt zorg voor de indiening van ontvankeijke aanvragen ten behoeve van
het verkrijgen van de Publiekrechtelijke medewerking voor het Project.

3.3 Op de Gemeente rusten ter zake de ontwikkeling en realisatie van het Project op het Perceel
geen andere inspanningsverplichtingen dan die welke zijn geregeld in deze Overeenkomst
(zie artikel 9). Onder meer, maar met uitsluitend, zal de Gemeente nimmer gehouden zijn tot
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het dragen van kosten ten aanzien van eventueel door de realisatie van het Project
noodzakelijk geworden aanpassing van het openbaar gebied, het aanleggen van voorzieningen
van openbaar nut, het woonrijp maken van het openbaar gebied en dergelijke.

3.4 De Gemeente doet in het kader van deze Overeenkomst op geen enkele wijze afstand van haar
privaatrechtelijke en publiekrechteljke aanspraken in het kader van de ontwikkeling en
realisatie van het Project, waaronder het heffen van leges en belastingen.

4. DE HUUROVEREENKOMST

4.1 Initiatieffiemer zal met de Exploitant het navolgende overeenkomen omtrent de eerste en
vervolgens elke toekomstige te sluiten Huurovereenkomst:

4.1.1 De Exploitant zal de Huurovereenkomst vormgeven als een doelgroepeiicontract.

4.1.2 De Exploitant zal bij de eerste en vervolgens elke toekomstige verhuur van de
zorgapparternenten de volgende verdeling over de zorgtreden toepassen en
blijvend handhaven:

(i) Minimaal 7000 van de zorgappartenienten zal bestemd zijn voor Huurders die
bij aanvang van de huur of nadien door de Zorgconsulent zijn beoordeeld als
Zorgtrede 3, 4, 5 of 6, zulks met toepassing van een redelijke spreiding over
deze treden:

(ii) Maximaal 30° o van de zorgappartementen zal bestemd zijn voor Huurders die
bij aanvang van de huur of nadien door de Zorgconsulent zijn beoordeeld als
Zorgtrede 1 of 2, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.1 en aldus
van groter gewicht dan louter Zorgtrede 1 en 2. met een bijdrage aan het
Zorg- en Cominunity Concept zodat op een efficiënte manier zorg kan
worden geleverd waaiin de formele zorg wordt ondersteund door informele
zorg en zonder veiplichting tot het aanvragen van een WMO-beschikking.

4. .3 De Exploitant zal middels de Zorgconsulent een overzicht bijhouden van de
procentuele verdeling van de Zorgtredes over de zorgappartementen, waaruit de
balans tussen de verschillende Zorgtredes blijkt en de Gemeente desgevraagd
inzage geven in die verdeling, zodanig dat de Gemeente in staat wordt gesteld
vast te stellen dat de onderhavige Overeenkomst wordt nageleefd.

4.1.4 De Exploitant zal in de Huurovereenkomst voor zover deze betrekking heeft op
zorgappartementen de volgende bepaling opnemen:

1-let gehuurde is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte. Meer
specifiek is het gehuurde uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als
woonruimte voor een oudere in de zin van artikel 7.274b BW, meer specifiek voor
een (vitale,) senior en iizet een behoefte aan een actief samenzijn, samenlei en en
interactie met andere bewoners.

4.1.5 Onderdeel van de Huurovereenkomst zal zijn een vaste bijdrage van de Huurder
aan het Zorg- en Conununity Concept ter bevordering van het mantelnetwerk van
de Huurders.
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5. REALISATIE EN INRICHTING ZORGAPPARTEMENTEN

5.1 Initiatiefnemer zal de zorgappartementen zo ontwilckelen dat deze levensloopbestendig zijn en
daarin zonder grote bouwkundige ingrepen kan worden voorzien in de zorgbehoefte die
correspondeert met de Zorgtreden 1, 2 en 3. Voor de zorgtreden 4, 5 en 6 zullen de
zorgappartementen eveneens geschikt zijn, direct of met beperkte aanpassingen.

6. TOEDELING ZORGAPPARTEMENTEN

6.1 Initiatiefnemer zal met de Exploitant het volgende overeenkomen omtrent de eerste en
vervolgens elke toekomstige toedeling van de zorgappartementen:

6.1.1 De Exploitant zal optreden als verhuurder van de zorgappartementen.
Voorafgaand aan het verhuren van een zorgappartement aan een huurder zal de
Exploitant een intake van de beoogde Huurder laten plaatsvinden. De
Zorgconsulent heeft de leiding over deze intake en zal daarbij vaststellen welke
Zorgtrede op de beoogde Huurder van toepassing is. Dit zal geschieden aan de
hand van een beoordeling van de indicatie van CIZ op basis van de Wlz, de
indicatie Zvw op basis van de Wlz, een reeds afgegeven beschikking op basis van
de Wmo of, bij gebreke van één van deze, aan de hand van een beoordeling door
de Zorgconsulent van enerzijds de concrete zorgbehoefte van de beoogde
Huurder, waaronder mede begrepen het in beeld brengen van het netwerk van de
Huurder en de kans op vereenzaming van de beoogde Huurder en anderzijds de
mogelijkheden en bereidheid van de beoogde Huurder een bijdrage te leveren aan
het Zorg- en Community Concept.

6.1.2 De Zorgconsulent deelt aan de Exploitant mee welke zorgtrede op de beoogde
Huurder van toepassing is en zal de Exploitant nadien informeren omtrent de
procentuele verdeling zoals bedoeld in artikel 4.1.3. Indien geen sprake is van
Zorgtrede 3, 4, 5 of 6 zal de Zorgconsulent slechts Zorgtrede 1 of 2 toekennen
indien en voor zover sprake is van een verdergaande invulling van het zorgaspect
dan alleen de kwalificatie als Zorgtrede 1 of 2, hetgeen alsdan dient te blijken uit
de volgende door de Zorgconsulent te beoordelen en cuimilatief vast te stellen
aspecten:

(1) de zorgbehoefte, indien deze naar het oordeel van de Zorgconsulent basis zou
bieden voor het met succes aanvragen van een Wmo-beschikking bij de
Gemeente en aldus het enige verschil met Zorgtrede 3 hierin bestaat dat niet
daadwerkelijk de WMO-beschikking — met de bijbehorende lasten voor de
Gemeente — is aangevraagd:

(2) de bereidheid en mogelijkheden zelf een bijdrage te leveren aan het Zorg- en
Commumty Concept;

(3) de, naar het oordeel van de Zorgconsulent, te verwachten ontwilckeling van
de zorgbehoefte van de beoogd Huurder en de inpassing daarvan in een
evenwichtige verdeling van de Zorgtredes over de zorgappartementen, en

(4) het door de beoogde Huurder bereikt hebben van de leeftijd van tenminste 65
jaar.

6.1.3 De Exploitant zal zich inspannen bewoners van de Gemeente Huizen uit te
nodigen als Huurder en waar mogelijk nastreven dat het zorg-concept voorziet in
de lokale behoefte.
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7. DEELNAME AAN HET ZORG- EN COMMUNITY CONCEPT

7.1 Onderdeel van het Project is de unplementatie en instandhouding van het Zorg- en
Community Concept.

7.2 Initiatiefnemer zal met Exploitant overeenkomen dat deze nieuwe Huurders zal bekendmaken
met het Zorg- en Conirnunity Concept en uitnodigen daar niet alleen als afnemer van diensten
gebruik van te maken, maar ook actief aan deel te nemen.

8. ZORGVOORZIEMNGEN

8.1 Initiatiefnemer zal met de Exploitant overeenkonien dat deze zal voorzien in de volgende
zorgvoorzieningen:

8. .1 De Exploitant zal ervoor zorgdragen dat het gebouw met gemeenschappelijke
voorzieningen voor welzijn en gezondheid daadwerkelijk wordt gebruikt voor die
voorzieningen, en dat in dit gebouw in ieder geval ruimte aanwezig is voor een
huisarts(post) en ondersteunende diensten als revalidatie en 1~rsiotherapie.

8. .2 De Exploitant zal met betrekking tot de shortstay appartementen een
overeenkomst aangaan met een externe zorgaanbieder. Uitgangspunt is dat de
shortstay appartementen beschikbaar zijn voor cienten met een tijdelijke
zorgvraag die aan zelfstandig wonen in de weg staat, voor een periode van
maximaal 12 maanden.

8. .3 De Exploitant zal met betrekking tot de zorgstudio’s een overeenkomst aangaan
met een externe zorgaanbieder. Uitgangspunt is dat de zorgstudio’s beschikbaar
zijn voor cliënten die niet meer zelfstandig kunnen wonen.

8.1.4 De Exploitant zal ten behoeve van het voorzien in de zorgbehoeften van de
Huurders van de zorgappartementen een overeenkomst aangaan met een
zorgaanbieder die tot tenminste het niveau van de Zorgirede ~ in de zorgbehoefte
van de Huurders kan voorzien, waaronder begrepen indien nodig 24-uurs zorg.
Het zal de Huurders vrij staan van deze zorgaanbieder gebruik te maken, danwel
zelf voor een andere zorgaanbieder te kiezen.

8.1.5 De Exploitant zal ervoor zorgdragen dat binnen het Project een Zorgconsultent
aanwezig is en een inloopspreekuur verzorgt.

9. WONINGCATEGORJEEN

9.1 Initiatiefnemer zal met de Exploitant overeenkomen dat deze zal voorzien in een gevarieerd
woningaanbod met daarbij passende huurdifferentiatie. Op basis van de randvoorwaarden
zoals deze op het moment van aangaan van deze Overeenkomst bekend zijn, wordt uitgegaan
van het volgende programma zoals ook opgenomen in de ingediende aanvraag voor de
Omgevingsvergunning, inclusief oppervlakten en verhoudingen in huuiprijzen:
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Type appartement Aantal Aantal GBO mci. % huurprijs
kamers eenheden berging (m2) en opzichte

van categorie
XXL

TypeXS 2 71 6410 50-60%

Type S 2 47 72,60 60-70 %

Type M 3 97 85 00 65-75 %

Type M (hoofdgebouw) 3 7 82,00 65-75 %

Type L 3 19 97,60 80-90 %

Type XL 3-4 7 109,30 80-90 %

Type XXL 3-4 22 117,50 100%

9.2 Initiatiefnemer zal met de Exploitant overeenkomen dat deze een overzicht zal bijhouden van
de verdeling van de huurprijzen over de zorgappartementen op de in artikel 9.1 opgenomen
wijze en de Gemeente desgevraagd inzage zal geven in die verdeling, zodanig dat de
Gemeente in staat wordt gesteld vast te stellen dat de onderhavige Overeenkomst wordt
nageleefd.

10. PIJBLIEKRECIITELIJKE MEDEWERKING

10.1 De Gemeente zal zich ertoe inspannen dat de Publiekrechteijke medewerking binnen de
wettelijke termijnen, en bij liet ontbreken daarvan zo spoedig mogelijk in bruikbare vorm
voorhanden is.

10.2 Onder de Publiekrechtelijke medewerking wordt in ieder geval begrepen het met toepassing
van de reguliere voorbereidingsprocedure beslissen op de aanvraag om een
omgevingsvergunning, zoals door de Initiatiefnemer aangevraagd op 14 januari 2022. Indien
de Gemeente ter uitvoering van deze Overeenkomst behoefte heeft aan een verlenging van de
beslistermijn ter voorkoming van het ontstaan van een van rechtswege verleende vergunning,
zal Initiatiefnemer daar welwillend tegenover staan en haar medewerking verlenen voor zover
daarmee de doelen van de Overeenkomst worden gediend.

10.3 Het bepaalde in deze Overeenkomst laat de publiekrechtelijke bevoegdheden van de
Gemeente en haar organen onverlet. De Gemeente en haar organen zullen de
publiekrechtelijke bevoegdheden ten gunste van het Project inzetten, tenzij op basis van
inspraakreacties, bezwaar- of beroepsprocedures of bindende besluiten van andere overheden
ten nadele van het Project moet word gehandeld, in welk geval de Gemeente terstond in
overleg zal treden met de Initiatiefnemer.

10.4 Partijen zijn zich ervan bewust dat de Gemeente, en dan met name haar (bestuurs)organen,
gebonden is (zijn) aan haar (hun) publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voortvloeiend uit
meer wet- en regelgeving en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het bepaalde in
deze Overeenkomst kan niet afdoen aan die verantwoordelijkheid en kan er onder meer niet
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toe leiden dat de bevoegde organen van de Gemeente niet meer de vrijheid hebben om bij het
uitoefenen van de publiekrechtelijke verantwoordelijkheden belangen van derden op een
zorgvuldige wijze te wegen en daar consequenties aan te verbinden. Dit houdt in dat de
Gemeente, althans haar organen, mogelijk publiekrechtelijke rechtshandelingen venicht
(verrichten) die niet strekken ten faveure van de (voortgang van de) realisering door
Initiatiefnemer van het Project. Initiatiefnemer is zich bewtist van dit risico en aanvaardt
uitdrukkelijk dat dit voor haar risico komt.

10.5 Gelet op het feit dat realisatie van het Project geheel voor rekening en risico van
Initiatiefnemer geschiedt, is de Genieente, behoudens opzet of grove schuld, met
aansprakelijk casu quo kan Initiatiefnemer jegens de Gemeente nimmer aanspraak maken op
vergoeding van enigerlei schade, kosten of interesten, ook niet indien (a) het nemen van enig
besluit uitblijft, (b) een besluit niet binnen de (wettelijk) gestelde termijn wordt genomen; (c)
een besluit — al dan niet gedeeltelijk — wordt geschorst, of (d) een besluit — al dan niet
gedeeltelijk — wordt vernietigd, herroepen of ingetrokken.

11. DERDENBEDINGEN TEN BEHOEVE VAN GEMEENTE

11.1 Hetgeen Initiatiefnemer conform het bepaalde in artikelen 4, 6, 7, 8 en 9 met Exploitant
overeenkomt dient in zoverre door liutiatiefliemer jegens Exploitant mede bedongen te
worden bij wege van evenzovele derdenbedingen ten behoeve van de Gemeente, die deze
hierbij voor zich aanvaardt.

12. SAMENWERKING

12.1 Ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst voor zover deze betrekking heeft op de
ontwikkeling en realisatie van het Project geven Partijen vorm aan de samenwerking door
middel van een overlegstructuur. Partijen zullen gezamenlijk vaststellen in hoeverre dit wordt
vormgegeven met een bestuurlijk overleg, stuurgroep eim werkgroep en zullen ter uitvoering
daarvan een samenwerkingsprotocol vaststellen.

12.2 Indien ontwikkelingen in de behoefte aan de binnen het Project aan te bieden vormen van
zorg of ontwikkelingen in de wijze van uitvoering van het zorgconcept, waaronder begrepen
wijzigingen van wet- en regelgeving, artoe aanleiding geven, zullen Partijen in overleg
treden om vast te stellen of en hoe deze Overeenkomst dient te worden aangepast om aan die
ontwikkelingen gehoor te geven.

12.3 Alle door deze Overeenkomst vereiste of toegestane kennisgevingen, mededelingen en
bekendmakingen vinden schriftelijk plaats en worden verzonden per aangetekende post.
koerier of e-mail aan de navolgende adressen tenzij en totdat een Partij de andere Partijen
overeenkomstig deze bepaling een ander adres doorgeeft:

(1) hidien gericht aan de Gemeente:

[. ..]

(2) Indien gericht aan Trappenberg CV:

[...1

13. SLOTBEPALINGEN

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anderszins bepaald in deze Overeenkomst, dragen de Partijen hun eigen
kosten, lasten en uitgaven die zij in verband met deze Overeenkomst hebben gemaakt.

9



13.2 Wijzigingen in deze Overeenkomst zijn alleen geldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd en
door of namens alle Partijen zijn ondertekend.

13.3 Indien een bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt, blijven
de Partijen aan de overige bepalingen gebonden. In dat geval vervangen de Partijen de
ongeldige of niet-afdwingbare bepaling door bepalingen die wel geldig en afdwiugbaar zijn
en die met het oog op de aard en strekking van deze Overeenkomst, voor zo veel als mogelijk,
eenzelfde werking hebben als de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling.

13.4 Een enkele of gedeeltelijke uitoefening van een recht of rechtsmiddel onder deze
Overeenkomst door een Partij staat niet in de weg aan een andere of nadere uitoefening van
dat recht of rechtsmiddel of de uitoefening van een ander recht of rechtsmiddel. Een afstand
van recht ter zake van een schending van het bepaalde in deze Overeenkomst door een Partij
geldt niet als een afstand van recht ter zake van een opvolgende schending van deze
Overeenkomst.

13.5 De duur van de Overeenkomst is tot het moment van oplevering en ingebniikname van het
Project door de Exploitant.

13.6 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en deze Overeenkomst
zal worden uitgelegd volgens Nederlands recht.

Aldus overeengekomen en ondertekend in drievoud:

De Gemeente Trappenberg CV

Plaats: Plaats:
Datum: Datum:

Naam: Naam:
Functie: Functie:

Bijlagen:

Bijlage 1. Rapport monitor ‘Zorg voor ouderen 2018’ Nederlandse Zorgautoriteit.
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Per e-mail 

Aan Gemeente Huizen 

t.a.v. de heer G. Klompmaker 

Datum 9 maart 2022 

Betreft Beoordeling Trappenberg 

Referentie 650001045/27739842.1 

 

  

1. Inleiding 

1.1. In onze adviezen van 30 januari 2020, 6 juli 2021 en 14 januari 2022 hebben wij een 

beoordeling gemaakt van de vraag of het door Trappenberg CV voorgenomen bouwplan 

ter plaatse van het huidige complex De Trappenberg (Crailoseweg 116 te Huizen) 

verenigbaar is met c.q. passend in het vigerende bestemmingsplan. Het bestemmingsplan 

'Buitengebied' (2013) geeft aan deze gronden de bestemming Maatschappelijk. 

Daarbinnen bestaat de subcategorie 'sociaal-medisch'.  

1.2. Bij de advisering is gewerkt van grof naar fijn. Aanvankelijk was weinig bekend over de 

concrete invulling van het door Trappenberg CV ter plaatse gewenste zorgconcept. 

Daarover is in de loop der tijd meer duidelijk geworden. Niettemin moesten wij ook in ons 

meest recente advies van 14 januari 2022 nog het volgende concluderen: 

"Uit de door de Projectontwikkelaar verstrekte nadere informatie concluderen wij 

dat nog steeds niet goed verdedigbaar is dat het Concept – inclusief de 269 

woonzorgappartementen – gerealiseerd kan worden in overeenstemming met 

het Bestemmingsplan. Indien de aanvraag omgevingsvergunning zal zijn 

gebaseerd op het Concept zoals dat thans bekend is, en het College zou 

overwegen om de vergunning (niettemin) te verlenen, dan bestaat gelet op de 

huidige jurisprudentie van de bestuursrechter een gerede kans dat de 

vergunning niet in stand blijft. 

Het verdient aanbeveling dat de Projectontwikkelaar (nogmaals) wordt 

voorgehouden dat het Concept in de vorm en met de onderliggende informatie 

die de Gemeente thans bekend is, voor wat betreft de 269 

woonzorgappartementen niet in het vigerende Bestemmingsplan lijkt te passen. 

Indien de Projectontwikkelaar de planologische aanvaardbaarheid wenst te 

verzekeren, zal deugdelijke en overtuigende aanvullende informatie, verzekerd 

door handhaafbare documenten, moeten worden aangeleverd." 

 

Mr. J.F. de Groot MRICS 

Advocaat | Partner 

T 020 605 6544 

M 06 5152 7324 

E j.de.groot@houthoff.com  

Postbus 75505  1070 AM Amsterdam 

Gustav Mahlerplein 50  Amsterdam 
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1.3. Deze conclusie werd getrokken op basis van het feit dat ook op basis van de op dat 

moment beschikbare informatie niet vastgesteld kon worden dat ten aanzien van een 

substantieel aantal appartementen in het beoogde complex (meer dan 80 van de 269 

zorgappartementen) (i) sprake zou zijn van de vereiste 'bewoning met een overwegend 

verzorgend karakter'1 en (ii) dat in het grote geheel bezien de zorgcomponent groter is dan 

de wooncomponent.2  

1.4. Op basis hiervan is het initiatief genomen om met Trappenberg CV door middel van een 

samenwerkingsovereenkomst – verzekerd door een derdenbeding ten behoeve van de 

Gemeente – meer richting c.q. zekerheid te krijgen ten aanzien van de daadwerkelijke 

invulling van het zorgconcept in het beoogde complex. 

2. Samenwerkingsovereenkomst 

2.1. In overleg met Trappenberg CV is een concept van een samenwerkingsovereenkomst 

('SOK") tot stand gekomen. Daarin is een aantal verklaringen opgenomen dat het vereiste 

nadere inzicht biedt in het ter plaatse te realiseren zorgconcept. Daarvan zijn de 

belangrijkste: 

a. De inschaling van huurders in een van de zorgtreden 1 tot en met 6 vindt plaats door 

een externe zorgconsulent; 

b. Minimaal 70% van de (269) zorgappartementen zal bestemd zijn voor huurders 

beoordeeld in zorgtreden 3 tot en met 6 (hetgeen betekent: minimaal een Wmo-

beschikking in beginsel toe te kennen); 

c. Binnen deze 70% zal sprake zijn van een redelijke spreiding over de treden 3 tot en 

met 6; 

d. Maximaal 30% van de zorgappartementen zal bestemd zijn voor huurders 

beoordeeld in zorgtreden 1 en 2, met dien verstand dat hogere eisen worden gesteld 

dan volgt uit deze zorgtreden zelf: (i) de zorgbehoefte zou op zichzelf basis bieden 

voor het met succes aanvragen van een Wmo-beschikking, (ii) de huurder is bereid 

en in staat een bijdrage te leveren aan het zorg- en community concept; (iii) de 

zorgconsulent oordeelt dat de zorgbehoefte van deze huurder groter zal worden en 

(iv) de huurder is in elk geval 65 jaar of ouder; 

e. De exploitant zal de Gemeente op elk moment inzicht verschaffen in de procentuele 

verdeling over de zorgtreden; 

f. De huurovereenkomst wordt vormgegeven als een doelgroepencontract; 

 
1 Zie ECLI:NL:RVS:2011:BT7418. 
2 Zie ECLI:NL:RBMNE:2020:5416. 
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g. Elke huurder betaalt een vaste bijdrage aan het zorg- en community concept. 

Deze bepalingen worden, voor zover voor de gemeente van belang in het kader van de 

beoordeling of de SOK wordt nageleefd, vormgegeven als een derdenbeding, zodat de 

gemeente ook rechtstreeks de exploitant daarop kan aanspreken. 

2.2. Daarnaast biedt het onderhandelingsresultaat ten aanzien van de SOK ten behoeve van 

de gemeente een aantal extra aspecten: 

a. Er is een inspanningsplicht opgenomen voor de Exploitant om inwoners van de 

gemeente Huizen uit te nodigen als huurder, en om na te streven dat het zorgconcept 

voorziet in de lokale behoefte; 

b. Exploitant zal voorzien in een gevarieerd woningaanbod met daarbij passende 

huurdifferentiatie, waarbij is aangegeven dat ten opzichte van de 22 duurste (en 

grootste) appartementen via een aflopende staffel de 71 kleinste eenheden een 

huurprijs zullen hebben in de orde van grootte van 50 tot 60% van de hoogste 

huurprijs; 

c. Ook dat overzicht van de huurcategorieën moet door Exploitant desgevraagd aan de 

gemeente worden verstrekt; 

d. De enige inspanningsplicht die op de gemeente rust is die ten aanzien van de 

publiekrechtelijke medewerking; elke aansprakelijkheid voor het geval de vergunning 

in rechte geen stand zou houden, is uitgesloten; 

e. Buiten twijfel is gesteld dat de gemeente niet gehouden is tot financiële bijdragen of 

tot het voor eigen rekening en risico wijzigen van infrastructuur, voorzieningen van 

openbaar nut etcetera. 

3. Beoordeling 

3.1. Naar mijn inschatting is, gelet op de in onderling overleg tot stand gekomen 

privaatrechtelijke vastlegging van de daadwerkelijke invulling van het zorgaspect, (thans) 

ook ten aanzien van de twee lichtste treden van de zorgladder, alleszins verdedigbaar en 

zelfs aannemelijk dat het project passend is binnen de vigerende bestemming 

'Maatschappelijk – sociaal-medisch'.  

3.2. Het risico dat een op deze basis te verlenen vergunning in rechte geen stand zal houden, 

acht ik klein. Mijns inziens is goed verdedigbaar dat in dit geval sprake zou zijn van de 

vereiste 'bewoning met een overwegend verzorgend karakter', waarbij in het grote geheel 

bezien de zorgcomponent groter is dan de wooncomponent. Ik wijs daarbij op de volgende 

passage uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:3 

 
3 ABRS 25 maart 2015, ECLI:NL:RVS:2015:936. 
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"De Afdeling is met de rechtbank van oordeel dat het appartementencomplex, 

gelet op de heden ten dage veranderende ontwikkeling in de zorg, die ertoe leidt 

dat steeds meer kleinschalige initiatieven in het leven worden geroepen, waarbij 

zorg wordt aangeboden in combinatie met (zelfstandige) bewoning, en gelet op 

de mate van begeleiding en zorg die in het appartementencomplex wordt 

geboden, in de gegeven omstandigheden, in overeenstemming is met de 

bestemming 'Bijzondere doeleinden', in het bijzonder sociale en/of 

maatschappelijke doeleinden." 

3.3. Zou enig risico zich al verwezenlijken, dan blijft dit geheel voor rekening van Trappenberg 

CV, die zich dit risico, blijkens de SOK, bewust is en die dit risico ook als zodanig 

aanvaardt. Elke aansprakelijkheid van de gemeente is uitgesloten.  

3.4. Daarentegen acht ik het risico indien de aangevraagde vergunning zou worden geweigerd, 

en deze weigering in rechte zou worden aangevochten, groter. Indien een 

weigeringsbesluit zou worden vernietigd, zou daarmee de onrechtmatigheid van dat 

besluit vaststaan en is de schuld van het bestuursorgaan gegeven. Dat zou kunnen leiden 

tot een aansprakelijkheidsclaim van de initiatiefnemer jegens de gemeente, bijvoorbeeld 

wegens vertragingsschade of stijging van de bouwkosten. 

3.5. Alles overwegende luidt mijn advies dat het college van burgemeester en wethouders, 

indien en zodra de SOK in de vorm waarover partijen overeenstemming hebben bereikt, 

is tot stand gekomen, het voorliggende bouwplan van Trappenberg CV voor wat betreft de 

ruimtelijke invulling (dus exclusief bouwtechnische aspecten) kan beoordelen als passend 

binnen de vigerende bestemming. 

 

*** 


