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Verkoop Huize den Deijl en Huisje HEHE

Geachte mevrouw Bellekom-Vogels,

Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor uw tijd om met ons te praten over de ingediende

plannen voor de verkoop van Huize Den Deijl en Huisje HEh6. Op maandag 10 april jl. heeft u

samen met ons en andere buurtbewoners kennis genomen van de ingediende plannen voor Den

Deijl. Tijdens een presentatie zijn alle acht plannen aan u toegelicht en is u gevraagd om een

voorkeur te geven voor 66n van deze plannen. Door u werden de ingediende plannen van de

huidige bewoner, het Fiets repair-caf6, en het plan van de Soci6teit als beste beoordeeld.

Op 30 mei jl. heeft ons college besloten om alle acht plannen voor advies voor te leggen aan de

gemeenteraad via de in de bijlage toegevoegde raadpleegbrief. Het college heeft een voorkeur voor

het plan van de huidige bewoner, het Fiets repair-caf6. De behandeling van het onderwerp staat

gepland op maandag 19 juni tijdens de raadscommissie Ruimte en Economie. Na het horen van de

commissie neemt het college van B&W een definitief besluit.

Indien u gebruik wilt maken van het spreekrecht tijdens de commissie- of raadsvergadering dient u

dit op de dag van de vergadering voor 12.00 uur mee te delen aan de griffie, tel. 088-6549 485

of oriffie@wassenaar. nl.

Indien u nog verdere vragen heeft over de inhoud van de raadpleegbrief of over het verdere proces

kunt u contact opnemen met de afdeling ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer L4O7O.

Team leider afdel i ng Ru i mtel ij ke Ontwi kkel i ng

Gemeente Wassenaar I .lohan de Wittstraat 45 I Postbus 499

E. gemeente@wassenaar.nl I l. www.wassenaar.nl
I 2240 ALwassenaar I T. l4o7o (toets alleen deze 5 cijfers)

Met roet,
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Geachte commissie R&E,

In deze raadpleegbrief wordt het verkoopproces beschreven van locatie Den Deijl tot nu toe, de

uitkomst van de bijeenkomst met de direct omwonenden en buurtvertegenwoordigers en het

voorstel van het college om met plan F, het Fiets repair-caf6, het verdere verkoopproces mee te

starten,

Inleiding
Het afgelopen anderhalve jaar zijn wij druk bezig geweest met het onderzoek naar een mogelijke

herontwikkeling van de locatie Den Deijl; Huize Den Deijl en huisje HEHe. Uw gemeenteraad heeft

op 25 januari 2016 wensen en bedenkingen geuit ten aanzien de koop- en realisatieovereenkomst

en heeft u kennis kunnen nemen van het tenderdocument en selectieleidraad. Deze

verkoopprocedure heeft geen inschrijvingen opgeleverd. Door ons college is besloten om de

formele aanbestedingsprocedure los te laten. Hierover bent u met informatiebrief nummer

WSU9517U geinformeerd.

Daarna is een aantal geTnteresseerden in de gelegenheid gesteld een globaal idee uit te werken.

Dit heeft in totaal negen globale idee€n opgeleverd, allen van een verschillend detailniveau. Het

college heeft vervolgens de drie meest kansrijke plannen aan uw gemeenteraad voorgelegd. Van
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deze drie partijen had 6in partij had zich, vlak voor de vergadering van uw raad, teruggetrokken.

Op 23 januari jl. zijn de twee resterende plannen met betrekking tot de locatle besproken tudens

de vergadering van de raadscommissie Ruimte en Economie. Door de commissie is toen

aangegeven dat zU naast de twee voorgestelde plannen ook plannen willen zien die uitgaan van

behoud van Huize Den Deijl en huisje HeHd.

Dit heeft het college van burgemeester en wethouders doen besluiten om opnieuw te kuken naar

de eerder ingediende plannen. In dit proces zijn de acht plannen van het eerste uur, voor zover

nodig, verder uitgewerkt en op 10 april 2017 voorgelegd aan de buurtbewoners. De

buurtbewoners zijn de direct omwonenden aan de Lange Kerkdam, de Rijksstraatweg en de

Santhorstlaan, alsmede de buurtvertegenwoordigers van de Lange Kerkdam, Rijksstraatweg. Ook

de "Vrienden van Wassenaar" en de Wijkgemeenschap Groot Deijleroord waren hierbij

uitgenodigd.

Tijdens deze bUeenkomst is de gemeente in gesprek gegaan en hebben de buurtbewoners hun

voorkeur(en) uitsproken, mede aan de hand van een aantal eerder vastgestelde criteria,

waaronder het bouwkundig plan, de cultuurhistorische waarde, de functie/lnvulling,

verkeerskundige oplossingen en het streven naar een gewenste "waardige entree van Wassenaar..

De bevindingen en voorkeuren uit deze bijeenkomst zljn verwerkt in het onderliggende voorstel.

Samenvatting bewonersbiieenkomst

De buurt heeft nadrukkelijk de voorkeur voor de plannen A en F, respectievelijk: De Societeit en

het Fiets repair-caf6, Als doorslaggevende argumenten werden genoemd.

1. Verkeerskundig: Beiden hebben een kleine verkeer aantrekkende werking, waardoor
potentieel overlast voor de buurt wordt verkleind. Waarbij het Fiets repair-caf6 zich

nadrukkelijk richt op, logischerwijs, fietsers, wandelaars en paarden. De SociEteit richt

zich nadrukkeluk op de burger uit Wassenaar zelf.

2. Toegevoegde waarde: De Societeit vervult voor de gemeenschap zelf een lang gehoorde

wens. Het Fiets repair-caf6 richt zich op Wassenaar en recreanten,

3. Cultuurhistorische waarde: beide plannen gaan uit van behoud en/of renovatie van het

bestaande Huize Den Deijl 6n huisje HEHE.

Behoud en renovatie van Huize Den Deijl en huisje HBHa

Het Fiets repair-caf6 wordt aangekocht door een investeerder. Beide panden worden volledig

gerestaureerd onder begeleiding van een architect. Op de begane grond komen tevens een

atelierruimte, een uitspanning en een expositieruimte.
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De Societeit brengt huisje HEHE geheel in oorspronkelijke staat terug. De buitenkant van Huize

Den Deijl wordt hersteld met behoud van historische kenmerken. Ook dit herstel en renovatie zal

onder toezicht van een architect worden uitgevoerd. Het geheel zal een functie krijgen als

vergaderruimte, restaurant en een bescheiden petit hotel.

In de verkoopovereenkomst wordt een termijn opgenomen waarbinnen de renovatie moet worden

begonnen en afgerond. Dit om er voor te zorgen dat het binnen een afzienbare tljd wordt hersteld

tot een waardlg entree van Wassenaar.

Vervolg verkoopproces Dcn Deijl
De bevindingen laten een duidelijke voorkeur van de buurt zlen voor de plannen A en F. Ook

voldoen beiden aan de destijds vastqestelde criteria van het tenderdocument van de aanbesteding

en bubehorende selectiedocument. Het Fiets repair-caf6 heeft een positief effect op de verkeer-,

en parkeersituatie, daar waar het parkeren nog een punt van aandacht is bij het plan de soci€teit.

Daarnaast speelden in de oorspronkelijke verkoopprocedure de prijs, hoewel van ondergeschikt

belang, ook een rol. De bieding namens het Fiets repair-caf6 is financleel dusdanig significant

hoger, dat wordt voorgesteld het verkoopproces te vervolgen met het Fiets repair-cafd.

vervolg
Naar aanleiding van de dlscussle in de commissie en raad ten aanzien van het voorgestelde plan

om het verkoopprocedure te vervolgen met Plan F (Flets repair-caf6), neemt het college een

definitief besluit. Het college zal deze partij uitnodigen het plan verder uit te werken. Alle

geselecteerde partijen zijn geinformeerd over het proces en zullen van alle verdere stappen

schriftelijk op de hoogte gesteld.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van wassenaar′

Aptroot″ __

burgemeester


