
Intentieverklaring gezamenlijke huisvesting vm. Prins Willem
Alexander kazerne Gouda

1. De gemeente Gouda, zetelende te Gouda aan het Burgemeester Jamesplein 1, te dezen
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de wethouder de heer J. M. de Laat, handelend ter uitvoering
van het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van 16 december 2014, met
kenmerk 920162;

en

2.  Stichting Klasse, gevestigd aan de Karnemelksloot 110 te Gouda, te dezen vertegenwoordigd
door de Voorzitter van het college van bestuur, de heer G.L. Schenk,

en

3.  Gemiva-SVG Groep, gevestigd aan de Bleulandweg la te Gouda, te dezen vertegenwoordigd
door de heer G. De Water, lid Raad van Bestuur,

en

4.  Het Islamitisch kerkgenootschap EI Wahda, gevestigd .te Gouda,
te dezen vertegenwoordigd door de heer M. Bouharrou, voorzitter van het bestuur,

Gezamenlijk te noemen: "partijen"

OvenNegingen:

a.  Dat het Rijksvastgoedbedrijf van het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties
voornemens is de Prins Willem Alexander (PWA) Kazerne, gelegen aan de Groen van
Prinsterersinge1144, 2805 TE te Gouda te verkopen;

b.  Dat zowel de combinatie (V)so De Ark/KDC BIoemendaal van Gemiva als ook het islamitisch
centrum EI Wahda hebben aangegeven zich op deze locatie te vestigen;

c.  Dat het bestemmingsplan vestiging van deze partijen mogelijk maakt;
d.  Dat de gemeente de huisvestingsnoodzaak van alle drie de partijen erkent en deze locatie als

een kans ziet voor een gezamenlijke huisvesting van deze drie partijen zodat hiermee het
huisvestingsprobleem van de partijen kan worden opgelost;

e.  Dat het college besloten heeft om uitsluitend bereid te zijn het middel van een ABC
constructie toe te passen voor een herbestemming van de PWA voor zover en indien beide
initiatieven, zowel de combinatie (V)so De Ark/KDC Bloemendaal van Gemiva als ook het
islamitisch centrum EI Wahda gezamenlijk gerealiseerd kunnen worden, binnen de geldende
kaders.

f.  Dat op basis hiervan de gemeente de partijen onder 2, 3 en 4 genoemd, verzocht heeft een
gezamenlijke huisvesting te verkennen;

g.  Dat genoemde partijen dit verzoek van de gemeente hebben opgepakt en nu streven naar
een gezamenlijke huisvesting in deze voormalige kazerne;

h.  Dat dit streven vorm heeft gekregen in een gezamenlijke verkenning naar de
huisvestingsmogelijkheden in deze voormalige kazerne;

i.  Dat deze verkenning heeft geleid tot een "inpassingstudie" waaruit blijkt dat een gezamenlijke
huisvesting van de (V)so De Ark, Kinderdagcentrum Bloemendaal van Gemiva-SVG en het
islamitisch centrum EI Wahda mogelijk is, binnen de onder 2, 3 en 4 genoemde partijen
gestelde randvoorwaarden op het vlak van vloeroppervlakte en functionaliteiten zoals:

o  Alle drie de partijen krijgen in ieder geval hun eigen afzonderlijke ingangen naar de
Groen van Prinsterersingel;
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o  De op het terrein aanwezige bunker zal ten behoeve van de gezamenlijke huisvesting
worden gesloopt;

o  Het islamitisch centrum krijgt een gebedsruimte voor 1000 mannen en 500 vrouwen.
j.  Dat deze "inpassingstudie" voor partijen aanleiding is om een volgende stap in het proces te

zetten en deze verkenning te concretiseren in een haalbaarheidsonderzoek om uiteindelijk te
komen tot een definitief besluit met betrekking tot de huisvesting van deze drie partijen in de
PWA kazerne;

k.  Dat het gewenst is ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek afspraken te maken over het
inhoudelijke proces en over de verdeling van de kosten tijdens dit proces;

I.  Dat alle ondertekenaars het belang onderkennen en de noodzaak onderschrijven dat de
gevolgen van en randvoorwaarden voor herbestemming van de PWA kazerne zo optimaal
mogelijk met belanghebbenden worden ingevuld.

Verklaren:

Artikel 1. Doel van de verklaring
1. Deze verklaring heeft tot doel op hoofdlijnen afspraken te maken over het laten verrichten van
haalbaarheidsonderzoek naar de gezamenlijke huisvesting van (V)so De Ark, KDC BIoemendaal van
Gemiva-SVG en het Islamitisch Centrum EI Wahda in de PWA kazerne.

Artikel 2. Rol van de gemeente
1. De gemeente is initiator, procesbegeleider en penvoerder in dit haalbaarheidsonderzoek met als
doel een gemeenschappelijke huisvesting van de drie partijen in deze voormalige kazerne mogelijk te
maken.

2. Daarnaast heeft de gemeente een wettelijke huisvestingsplicht voor adequate huisvesting van de
(V)so De Ark.

Artikel 3. Inpassingstudie
1. De basis van het haalbaarheidsonderzoek is de "inpassingstudie", welke als bijlage 1. bij deze
overeenkomst is gevoegd.
2. Van deze inpassingstudie liggen onderstaande zaken als kader vast voor de verdere uitwerking in
het haalbaarheidsonderzoek
-  Alle ingrepen en verbouwingen aan het casco, en aan de installaties voor zover die alle partijen

betreffen, die gezamenlijk zorgen voor de nieuwe uitstraling van het gehele complex, worden als
één plan uitgewerkt, in één aaneengesloten bouwperiode van maximaal 2 jaar, voorafgaand aan
inhuizing en ingebruikname.
de scheidslijn tussen enerzijds het terreindeel dat bestemd gaat worden voor Gemiva/De Ark
gezamenlijk en anderzijds het terreindeel dat bestemd gaat worden voor Islamitisch Centrum EI-
Wahda loopt zoals aangegeven in de tekeningen in bijlage 1. bij deze overeenkomst. Alleen in
gezamenlijke besluit van alle partijen kan nog een wijziging in deze scheidslijn worden
aangebracht.
de scheidslijn tussen enerzijds het bouwdeel dat bestemd gaat worden voor Gemiva/De Ark
gezamenlijk en anderzijds het bouwdeel dat bestemd gaat worden voor Islamitisch Centrum EI-
Wahda loopt zoals aangegeven in de tekeningen in bijlage 1. bij deze overeenkomst. Alleen in
gezamenlijke besluit van alle partijen kan er nog een wijziging in deze scheidslijn worden
aangebracht

Artikel 4. Haalbaarheidsonderzoek en vervolgproces
1. Het haalbaarheidsonderzoek werkt de in artikel 3 genoemde inpassingstudie, concreet uit tot
schetsontwerpniveau.
2. Partijen bepalen in onderling overleg welk detailniveau het schetsontwerp moet krijgen en welke
aanvullende onderzoeken nodig zijn.
3. Het in lid 1. genoemde schetsontwerp is de basis waarop een kostenoverzicht gemaakt zal worden.
Bij de uitwerking tot schetsontwerp zal nog gezocht worden naar kostenoptimalisaties.
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4. Onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek zijn ook de resultaten van het bibob onderzoek en het
onderzoek naar de herkomst van de financiële middelen en de daaruit voortvloeiende conclusies.
Tevens is onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek de verdeling van de kosten van aankoop door
partijen en de door de RVOB gestelde voorwaarden bij verkoop aan partijen.

5. Op basis van het genoemde in lid 3 en lid 4 zullen partijen besluiten of er voldoende draagvlak is
om dit ontwerp verder uit te (laten) werken tot een definitief ontwerp met als doel te komen tot een
gezamenlijke huisvesting in de PWA kazerne.
6. Voor het vervolgproces, na het bij lid 5 genoemde besluit, zal dan een overeenkomst tussen
partijen worden opgesteld.

Artikel 5. Kostenverdeling tijdens het haalbaarheidsonderzoek
1. Iedere partij draagt de eigen (organisatie)kosten die tijdens het laten verrichten van het
haalbaarheidsonderzoek worden gemaakt.
2. De gemeente verstrekt opdrachten aan derden ten behoeve van het haalbaarheidsonderzoek na
schriftelijke goedkeuring van de partijen onder 2, 3 en 4.
3. De kosten van derden worden gelijkelijk gedragen door partij 1 (namens partij 2), 3 en 4.
4. Bij opdrachten aan derden treedt de gemeente, namens de partijen, op als penvoerder, tenzij
anders door de partijen wordt overeengekomen.
5. Kosten van derden die specifiek gemaakt worden ten behoeve van één van de vier partijen worden
gedragen door de partij waarvoor deze kosten worden gemaakt.
6. Als het haalbaarheidsonderzoek, om welke reden dan ook, niet tot een haalbaar plan heeft geleid,
of partijen om andere redenen besluiten geen overeenkomst aan te gaan, zijn partijen over en weer
geen vergoeding van welke aard of omvang dan ook verschuldigd, tenzij schriftelijk door de daartoe
bevoegde personen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6. Duur en wijziging van de verklaring
1. Deze verklaring en de daarin gemaakte afspraken gelden tot het moment van koop van de PWA
kazerne, danwel een overeenkomst als bedoeld in artikel 4 lid 6 tot stand komt, danwel een besluit is
genomen dat gezamenlijke huisvesting niet mogelijk is, doch in ieder geval uiterlijk tot 1 februari 2015.
Deze intentieverklaring kan na overleg met alle partijen al dan niet in gewijzigde vorm worden
verlengd.
2. Deze overeenkomst kan slechts worden gewijzigd indien partijen over de inhoud van de

wijziging unanieme overeenstemming hebben bereikt.
3. Een wijziging is slechts van kracht indien deze schriftelijk tot stand is gekomen.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn over en weer verplicht mondeling of schriftelijk verstrekte gegevens, waarvan door de
verstrekkende partij schriftelijk of mondeling is aangegeven dat terzake geheimhouding is gewenst,
niet aan derden op enigerlei wijze bekend te maken, behoudens voor zover de wet tot
openbaarmaking verplicht.

Aldus opgemaakt in viervoud en ondertekend op 17 december/2014
,,í

A. Namens het college van Burgemeester en Wethouders, ,ÿ,ÿÿ/f;ÿ  (,"/ÿ ..
Dhr. J.M. de Laat, Wethouder gemeente Gouda          ÿ ÿ  '-(J-"

B Namens Stichting Klasse,                      ij     O
Dhr. G.L. Schenk, Voorzitter college van Bestuuÿlíÿssÿÿÿÿÿÿìÿ.

(. //
C. Namens Gemiva,                                  / /    /
Dhr. G. De Water, Raad van Bestuur Gemiva-SVG groep (ÿ/ÿÿ ÿ/ÿ,ÿÿ....j...-

D. Namens het Islamitisch kerkgenootschap EI Wal'Fda, //
Dhr. M. Bouharrou, Voorzitter van beÿ              //

"'/7
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