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Beste raadsleden,

Momenteel zijn wij druk bezig met de ontwikkelingen achter de Intratuin in Ter Aar. Deze 
ontwikkelingen heeft impact op de omgeving en de omwonenden. Dit dossier vraagt daarom 
om een zorgvuldig proces. Via deze brief informeren wij u tussentijds over de stand van 
zaken rondom het ‘Intratuindossier’.

Werkzaamheden Intratuinlocatie
Achter de Intratuinlocatie mag worden gebouwd. Verzoeken om de omgevingsvergunning in 
te trekken heeft het college niet gehonoreerd (brief 18.05710 al in uw bezit). Na de 
startmelding van de bouwactiviteiten op 14 maart 2018 hebben wij Ten Brinke 
Vastgoedontwikkeling BV schríftelijk laten weten, dat zij het bouwwerk niet mogen gebruiken 
als supermarkt. In dezelfde brief gaven wij aan dat wij indien nodig (preventief) handhavend 
op zullen treden. Op de locatie zelf hebben inmiddels diverse werkzaamheden plaats 
gevonden (sloop en sondering). De feitelijke bouw start op het moment dat de heipalen 
geleverd kunnen worden,

Ingediende bezwaren, schadeclaims en standpunt ontwikkelaar
Een aantal plaatselijke winkeliers I supermarkten is het niet eens met ons besluit om de 
omgevingsvergunning niet in te trekken. Via Brunet advocaten hebben zij bezwaar 
aangetekend. Dit bezwaar gaat naar de bezwarencommissie. Verschillende ondernemers en 
inwoners uit Ter Aar hebben een planschadeclaim ingediend. Inmiddels heeft ook Ten Brinke 
Vastgoed een advocaat in de arm genomen: Poelman van den Broek advocaten. Via de 
advocaat heeft Ten Brinke schríftelijk (28 maart 2018) een standpunt ingenomen over de 
strekking van het voorbereidingsbesluit. Zij zijn van mening dat een voorbereidingsbesluit de 
bouw en ingebruikname van een supermarkt niet verhindert.
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College vraagt juridisch een second opinion
Dit dossier is complex en kent een grote diversiteit van belangen en (juridische) standpunten. 
Ook op juridisch vlak is er geen duidelijkheid. Om een weloverwogen besluit te kunnen 
nemen, hebben we besloten om bij de landsadvocaat - Pels Rijcken advocaten- een second 
opinion te vragen met betrekking tot juridisch advies.

Gesprek met eigenaar Intratuin en Hoorne vastgoed
Wethouder Ingwersen heeft inmiddels gesproken met de heer Kroon van de Intratuin. In dit 
gesprek werd duidelijk dat de gronden eind april zijn gepasseerd bij de notaris en 
overgedragen aan de ontwikkelaar. Deze ontwikkelaar, en eindgebruiker, is nu Hoorne 
vastgoed. Hoorne vastgoed is van plan om op de locatie een Vomar supermarkt te vestigen. 
Hoorne Vastgoed is een partner van de supermarktketen Vomar. Op 15 mei heeft wethouder 
Ingwersen met Ten Brinke Vastgoed en Hoorne Vastgoed gesproken. Tijdens dit gesprek gaf 
Ten Brinke aan de bouw voor haar rekening te nemen. In hetzelfde gesprek gaf de gemeente 
nogmaals aan het niet wenselijk te vinden dat op deze locatie een supermarkt komt.

Verdere uitwerking
Op 8 maart 2018 heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit genomen. Op dit moment 
zijn wij bezig met de voorbereidingen om dit besluit uit te kunnen voeren. Hierin moeten we 
zorgvuldig handelen. Op dit moment verzamelen wij alle relevante informatie en praten wij 
met betrokken partijen om zicht te krijgen op juridische, financiële en matschappelijke 
consequenties en mogelijkheden. Uiteraard heeft de verkeerssituatie op de Kerkweg en in de 
omliggende wijk onze aandacht.

We vragen inwoners mee te denken
Binnenkort (in week 25) organiseren wij een inloopbijeenkomst voor omwonenden en 
betrokkenen. Tijdens deze inloop kunnen vragen gesteld worden over de ontwikkelingen en 
vragen wij actief mee te denken. De reacties nemen wij mee in een voorstel aan de 
gemeenteraad.

Graag praten wij uw raad nog vóór het zomerreces bij op dit dossier.
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