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Memo 
 
In deze memo willen wij u informeren over ons voornemen om een actieve rol te spelen bij de 
herbestemming van de PWA-kazerne en de stappen die wij de komende maanden gaan zetten. Daarbij 
wordt u in de maand oktober gevraagd ons te adviseren over de toekomstige gebruiker van de PWA-
kazerne. 
 
Het college is namelijk voornemens om mee te werken aan een ABC-constructie bij de aankoop van de 
PWA-kazerne. Dat betekent dat wij het kazerneterrein aankopen van het Rijk, maar direct weer 
doorverkopen aan een derde partij.  Welke derde partij dit is, moet nog worden besloten. Het college kent 
twee maatschappelijke initiatieven die zich beiden op het kazerneterrein willen vestigen:  
1. een cluster rond de school De Ark/Gemiva  
2. een islamitisch centrum.     
Het college is zelfstandig bevoegd om te besluiten tot een aankoop. Echter, het college ziet op grond van art 
160 lid 1 e, en art 169 Gemeentewet reden om vanwege de maatschappelijke impact de besluitvorming 
hierover aan de raad voor te leggen en vraagt de raad het college te adviseren omtrent dit voornemen.  

Antwoord op art. 38 vragen 
Op 9 juli 2014 hebben de fracties van de Christen Unie, SP, Gouda’s 50+ Partij en SGP vragen gesteld over 
bovengenoemd onderwerp. De vragen aan het college waren: 
 
1. U geeft aan dat huisvesting van De Ark in de PWA-kazerne wat u betreft een van de mogelijkheden is. 
Kunt u aangeven welke mogelijkheden er wat u betreft nog meer zijn?  
2. De onderhandelingsprocesovereenkomst ten aanzien van de huisvesting van De Ark verlengde u in het 
verleden niet in verband met de financiële risico’s. Kunt u aangeven welke financiële risico’s de gemeente 
loopt wanneer zij mee zou werken aan huisvesting van De Ark in de PWA-kazerne? Wilt u bij uw antwoord 
ook specifiek aangeven welke mogelijke risico’s voortvloeien uit het meewerken aan een ‘ABC-constructie’?  

3. Kunt u aangeven welke financiële risico’s de gemeente loopt wanneer zij mee zou werken aan huisvesting 
van moskee el Wahda in de PWA-kazerne? Wilt u bij uw antwoord ook specifiek aangeven welke mogelijke 
risico’s voortvloeien uit het meewerken aan een ‘ABC-constructie’?  

4. De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 27 juni 2012 reeds besloten dat de gemeente daar waar 
mogelijk de plannen van De Ark voor huisvesting op een multifunctionele locatie voor So en Vso en het 
kinderdagcentrum van Gemiva faciliteert. Kunt u aangeven hoe u invulling geeft aan dit raadsbesluit?  
 
In de voorliggende memo willen wij op bovengenoemde vragen ingaan. 
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Voorgeschiedenis 
Het Rijks Vastgoed en Ontwikkelingsbedrijf van het Ministerie van Financiën  (RVOB) wil de PWA-kazerne 
verkopen. Het terrein is al enige tijd niet meer in gebruik bij Defensie. Het Rijk biedt deze terreinen eerst aan 
bij andere overheden. Als deze geen belangstelling hebben dan wordt het terrein verkocht op de vrije markt. 
Eerder heeft Gouda een verzoek tot aankoop afgewezen. Van twee partijen is bekend dat zij interesse 
hebben in de aankoop van het kazerneterrein: 

1. Een ontwikkelaar die het terrein wil gebruiken voor een school (De Ark), Gemiva (kinderdagcentrum voor  
gehandicapte kinderen die vrijgesteld zijn van de leerplicht) en woningen voor ouderen. 

2. De verenigde moskeeën die een islamitisch centrum willen realiseren. Dit houdt in; een gebedsruimte, 
cursusruimten, ruimten voor sociale activiteiten gericht op hun doelgroep en woningen voor ouderen.. 

 
Het eerste initiatief vraagt gedeeltelijk betrokkenheid van de gemeente, omdat de gemeente verantwoordelijk 
is voor de onderwijshuisvesting van scholen, dus ook van De Ark. Met de toenmalig betrokken ontwikkelaar 
Hegie heeft het college in september 2013 een “Onderhandelingsprocesovereenkomst” gesloten, waarbij 
partijen zouden onderzoeken of een ABC-constructie mogelijk was. Deze overeenkomst is uiteindelijk niet 
verlengd en er is ook geen overeenstemming bereikt over een ABC-constructie met deze ontwikkelaar. 
Oorzaak hiervan was dat de betrokken ontwikkelaar geen duidelijkheid kon geven over de financiering van 
zijn project en daarmee niet duidelijk was of hij de grond kon afnemen. Inmiddels is dit initiatief overgenomen 
door een andere ontwikkelaar; namelijk Van Wijnen en ABC Nova. 

De gemeente draagt beide initiatieven een warm hart toe, zoals we ook in het Coalitieakkoord hebben 
verwoord.  We kennen de problemen van zowel de Goudse moskeeën als De Ark. Op initiatief van de  
gemeente is in het voorjaar van 2014 ook een poging gedaan om beide partijen in de PWA-kazerne te 
krijgen, maar die poging is helaas niet gelukt.  
Beide partijen doen afzonderlijk een beroep op de gemeente om over te gaan tot een ABC-constructie voor 
hun initiatief. 

 
Rol gemeente 
De gemeente heeft een wettelijke taak bij de onderwijshuisvesting. Zij dient voor passende huisvesting te 
zorgen voor het  (voorgezet) speciaal onderwijs van De Ark. Het betreft hier 160 leerlingen. De gemeente 
heeft voor huisvesting financiële middelen gereserveerd in het IHP (Integraal Huisvestingsplan). De nog te 
overeenkomen huursom zal binnen de kaders van dit budget moet blijven, om te voorkomen dat de 
gemeente een financieel nadeel heeft.  
Een wettelijke huisvestingstaak is er niet voor Gemiva, die zich samen met De Ark op het kazerneterrein wil 
vestigen. Deze taak is er ook niet voor de huisvesting van religieuze gebouwen, zoals een islamitisch 
centrum. Wel heeft de gemeente oog voor de maatschappelijke problematiek die de slechte huisvesting van 
de moskeeën in Gouda met zich meebrengt.  
 

Opvatting rijk 
In de gesprekken met de RVOB hebben zij aangegeven nog steeds open te staan voor een ABC. Dit is met 
name ingegeven door het feit dat wij vasthouden aan de bestemming Maatschappelijk. Zij hebben daarbij 
wel bepaalde financiële eisen. Hierover wordt u apart vertrouwelijk geïnformeerd. De gevraagde koopprijs is 
vergelijkbaar met een taxatie die door adviesbureau DHV is gemaakt in 2013 in opdracht van de RVOB. 
 
Mocht het besluit vallen om geen ABC te willen aangaan, dan zal de RVOB het kazerneterrein op de vrije 
markt te koop aanbieden.  Een verkoopprocedure zou ca. 6 maanden in beslag nemen, geeft de RVOB aan. 
 
 
Voorzien in een maatschappelijke behoefte 
Het kazerneterrein heeft nu de bestemming “Maatschappelijk”. De grootte van het terrein en de aanwezige 
parkeerplaatsen biedt de gemeente de kans om een maatschappelijk huisvestingsvraagstuk op te lossen. 
Door mee te werken aan een ABC-costructie wordt het huisvestingsprobleem voor De Ark of de Goudse 
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moskeeën opgelost. De twee geïnteresseerde partijen hebben al langer huisvestingsproblemen. Het 
kazerneterrein biedt beide partijen grote voordelen. De gemeente heeft via een ABC direct invloed op de 
eindgebruiker. Meewerken aan een ABC voorkomt ook langdurige leegstand op dit terrein. Een ander 
voordeel van het meewerken aan een ABC-constructie is dat er meer controle uit te oefenen is op de 
herkomst van het geld van de geïnteresseerde partijen 
 
Een open inschrijving zou bij concurrentie ertoe kunnen leiden dat de prijs onnodig hoog wordt opgedreven, 
wat leidt tot minder middelen voor de renovatie. Het Rijk legt bij de ABC-constructie wel een minimumprijs 
op. De prijs zou bij een open inschrijving ook lager kunnen uitvallen. Ook kan een open inschrijving ertoe 
leiden dat het kazerneterrein door een commerciële marktpartij wordt gekocht die op het terrein laat 
vervallen om later bij de gemeente te pleiten voor een bestemmingswijziging zodat er woningen of kantoren 
mogelijk worden. Daarmee zou de kans verkeken zijn om een maatschappelijk huisvestingsvraag voor de 
gemeente goed op te lossen.  
 

Drie voorwaarden aan meewerken ABC-constructie 
Het college  wil meewerken aan een ABC-constructie, maar stelt daarbij de volgende drie belangrijke 
voorwaarden: 

 De gemeente loopt geen enkel financieel en juridisch risico. 

 De herkomst van het geld is duidelijk. 

 Er is een huurintentieovereenkomst gesloten met de partij die de school voor De Ark realiseert (indien 
van toepassing) 

Het college wil het pand aankopen en op hetzelfde moment doorleveren aan de derde partij. De gemeente 
loopt daarbij geen financieel risico als sprake is van een onvoorwaardelijke bankgarantie die op eerste 
afroep kan worden getrokken van een deugdelijke bank of dat het geld letterlijk op de bankrekening staat 
van de desbetreffende notaris, zodat de partij ook daadwerkelijk juridisch kan afnemen. Bij een contract zal 
ook duidelijk moeten zijn dat de ondertekenaar bevoegd is de partij te vertegenwoordigen. De verenigde 
moskeebesturen geven aan dat zij de benodigde middelen binnen enkele maanden op de bank hebben 
staan. De belegger achter het Ark-Gemiva-plan is in staat een bankgarantie af te geven, wordt door de 
ontwikkelaar aangegeven. 
De herkomst van het geld zal enerzijds moeten blijken uit het ondertekenen van een verklaring waarbij zij 
aangeven geen crimineel geld te gebruiken of geld hebben verkregen vanuit organisaties die oproepen tot 
geweld, die mensenrechten niet erkennen, of een gedachtegoed uitdragen dat in strijd is met de Grondwet.  
Anderzijds vragen wij de partijen om ons actief te informeren over de herkomst van financiële middelen, 
waarna een BIBOB toets zal plaatsvindt.  De geselecteerde draagt ook de kosten voor deze 
toetsingsprocedure, aangezien het uitgangspunt van de gemeente is dat zij geen financieel risico loopt. Bij 
de daadwerkelijke levering en betaling van het pand voert de desbetreffende notaris ook een toets conform 
de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme uit.  
Een derde belangrijke voorwaarde geldt voor de ontwikkelaar die de school De Ark wil realiseren. Wij willen 
duidelijkheid over de het vloeroppervlak, het kwaliteitsniveau en het huurniveau van de school, resulterend in 
een gesloten huur-aannemingsovereenkomst of huurintentieovereenkomst met de betrokken 
ontwikkelaar/koper. 
   
Beide partijen hebben tot 23 oktober 2014 de tijd om de benodigde financiële middelen en een eindbelegger 
te vinden. Mocht een partij (of beide partijen) niet voldoen aan deze voorwaarden dan wordt deze uitgesloten 
van verdere deelname en zal met deze partij geen ABC–contract afgesloten worden.  
 

Vasthouden aan bestemming 
Wij hebben het Rijk en de partijen bericht dat wij zullen aansluiten bij  de huidige planologische 
mogelijkheden binnen de bestemming “Maatschappelijk”. Tevens hebben wij hen gewezen op onze brief van 
7 november 2013 aan Hegie Vastgoed waarin wij hebben aangegeven dat wij de intentie hebben om als 
onderdeel van het plan medewerking te verlenen aan een bestemmingswijziging voor groepswonen, oftewel 
gemeenschappelijk wonen, van ouderen. Hierbij hebben wij de voorwaarde gesteld dat de uiteindelijke 
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woongroep zich, net als andere woongroepen in Gouda, zal aansluiten bij de landelijke vereniging 
Gemeenschappelijk Wonen van ouderen (LVGO).   
Een verdere verruiming van het bestemmingsplan wijzen we af. 
 
Keuze voor islamitisch centrum of school 

Keuze voor een islamitisch centrum 
De PWA-kazerne is de enige plek die voldoende ruimte en parkeergelegenheid biedt om de wens tot 
gezamenlijke huisvesting te honoreren. Duidelijk is dat er in Gouda geen goede andere mogelijkheden zijn 
om tot een islamitisch centrum te komen. Het kazerneterrein ligt in een buurt met relatief weinig woningen; er 
is voldoende parkeergelegenheid en de bestemming Maatschappelijk staat het gebruik toe. 
De ligging centraal in Gouda geeft deze plek een forse meerwaarde ten opzichte van bijvoorbeeld 
leegstaande kantoorpanden op de Goudse Poort. Het is bekend dat meerdere Goudse moskeeën met 
ruimtegebruik kampen. De wens tot betere huisvesting speelt al jaren. Met de invulling van dit terrein wordt 
dit ruimtelijk probleem eindelijk ondervangen.  
 
Keuze voor huisvesting voor De Ark 
Ook de school De Ark wil zich heel graag vestigen op het terrein van de PWA-kazerne. Vooral omdat ze dan 
activiteiten kunnen combineren met Gemiva. Deze samenwerking (De Ark en Gemiva) is reeds in 2005 in 
een rapport beschreven. In 2005 is bij de vaststelling van het IHP (Integraal Huisvestingsplan) ook in beeld 
gebracht dat de huisvesting van De Ark niet meer toereikend is en nieuwe huisvesting noodzakelijk is, 
hiervoor is vervolgens ook een investeringskrediet in het CIP (Concern Investeringsplan) opgenomen. Bij de 
bezuinigingen in 2011 is dit investeringskrediet verlaagd.  
 
In de afgelopen jaren is binnen de gemeente gezocht naar een passend pand voor De Ark of een locatie 
binnen de gemeente die geschikt te maken is voor huisvesting van De Ark. Van deze alternatieven is de 
meest geschikte de locatie Aakwerf 46. Dit gebouw is momenteel in gebruik bij de basisschool Al Qalam en 
komt na de verhuizing van Al Qalam naar de Calslaan 99 (deze herfstvakantie) leeg. Naast dit gebouw staan 
10 noodlokalen, die na de verhuizing van Al Qalam worden weggehaald.  
Een eerste verkenning heeft in beeld gebracht dat het mogelijk is het bestaande schoolgebouw te renoveren 
en uit te breiden op de plek waar nu de noodlokalen staan, zodat er een gebouw gecreëerd kan worden van 
voldoende omvang (circa 2.500m2 bruto vloer oppervlak) voor De Ark. Dit idee is al eens gedeeld met het 
schoolbestuur van de Ark; stichting Klasse.  
 
Om dit plan mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast voor het deel waar dan de 
uitbreiding gerealiseerd zou moeten worden. Verder is aan de omwonenden in het verleden, via een brief 
van de wethouder, aangegeven dat als de noodlokalen weggehaald worden, deze locatie vervolgens 
bestemd zal gaan worden voor woningbouw. Daar wordt dan van afgeweken. 

De realisatie van de huisvesting aan de Aakwerf heeft financiële consequenties  die niet in het Strategisch 
Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) waren voorzien. Hierover wordt u nog vertrouwelijk geïnformeerd.   
 
Bij dit alternatief zal een gezamenlijke huisvesting met Gemiva niet lukken. Vandaar dat De Ark elk 
alternatief minder zal vinden dan de huisvesting op het kazerneterrein.  
 

Kiezen tussen twee maatschappelijke belangen 
Voor zowel De Ark/Gemiva als de Verenigde moskeeën biedt de PWA-kazerne unieke voordelen die elders 
in Gouda niet mogelijk lijken. Beide initiatieven worden door de gemeente een warm hart toegedragen en de 
gemeente wil daar waar mogelijk de initiatieven ondersteunen. Eerder is op initiatief van de gemeente een 
poging gedaan om beide partijen in de PWA kazerne te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt. Het is moeilijk 
om deze twee verschillende belangen te wegen. Beide zijn belangrijk; beide wachten al lang op een 
verbeterde huisvestingsituatie. Het is aan de politiek om hier een keuze te maken.  
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Beide dossiers hebben de aandacht van de raad. Ten aanzien van de huisvesting van De Ark is eerder op 
27 juni 2012 ook een raadsmotie aangenomen. Ook op grond van art. 160 lid 1 e, en art. 169 lid 4 
Gemeentewet moet de raad advies gevraagd worden bij privaatrechterlijke handelingen die grote gevolgen 
hebben voor de gemeente. Hier gaat het dan met name om de maatschappelijke impact van een keuze. Wij 
willen dan ook brede steun voor de besluitvorming. Dat maakt dat wij u vragen uw opvattingen (formeel: 
wensen en bedenkingen) aan het college mee te delen, alvorens het college tot definitieve besluitvorming 
overgaat. 
 
Wij hebben beide partijen gevraagd u als raad te informeren over hun huisvestingsproblemen en de kansen 
die de PWA-kazerne voor hun biedt. Zo krijgt u rechtstreeks en ongefilterd alle informatie en kunt u deze 
partijen ook bevragen. 
 
 
Stappen en planning 
Op dit moment hebben wij beide betrokken partijen geïnformeerd over de stappen die wij de komende 
maanden gaan zetten. Ook de RVOB is over deze werkwijze geïnformeerd.  
Hieronder ziet u welke stappen er de komende maanden worden gezet. Ons voorstel is dat in 
september/oktober de raad wordt voorgelicht door de twee partijen over de wenselijkheid en haalbaarheid 
van hun initiatief. Als de raad zijn advies aan het college heeft uitgesproken voor 1 van de partijen, gaat die 
partij in gesprek met de gemeente en het rijk om alle zaken rond de ABC-constructie te regelen.  Gedurende 
die periode moet de partij ook zekerheid bieden over de koopsom door een bankgarantie of iets dergelijks. 
Na een toets van onze kant op de gestelde randvoorwaarden, besluit het college dan definitief over de ABC-
constructie. Naar verwachting is eind december 2014 het pand dan geleverd en betaald door de 
voorgedragen partij.  
 

wat wie wanneer 

inlichten partijen (leidraad 
gebruiken met vragen en 
uitsluitingsgronden) 

ambtelijk 9 september 

Presentatie /inspreken partijen 
in raad en gelegenheid tot 
vragen 

Raad 1 oktober 

Schriftelijke reactie van partijen 
op concept- akte van levering en 
Eigen Verklaring 

Externe partijen 1 oktober 

Behandeling voorstel in raad en 
advies aan college 

Raad 8 of 15 oktober 

Overeenstemming tussen RVOB 
en gekozen partij over prijs en 
akte van levering 

Externe partijen en RVOB 3 november 

toets gegevens op geen 
financieel risico ( bankgarantie, 
geld, herkomst) 

 

Ambtelijk 10 november 

Besluit ABC en ondertekening 
overeenkomst met Rijk en partij 

College 18 november 2014 

Levering pand notaris 15 december 2014 
 
Slot 
We staan voor een moeilijke keuze. Zowel voor de verenigde moskeeën als voor De Ark/Gemiva biedt 
huisvesting op de PWA-kazerne unieke voordelen. Een poging om te komen tot gezamenlijke huisvesting is 
eerder mislukt. Door mee te werken aan een ABC-constructie kan de gemeente kiezen aan welke partij zij 
de voorkeur geeft in plaats van dat de hoogste bieder aan het langste eind trekt.  Wij vinden dat de politiek 
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hierin zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Het is en blijft een lastige keuze. Wij willen u dan ook de 
komende periode goed laten informeren door de betrokken partijen. Waar nodig zal ook het college u van de 
benodigde informatie voorzien, zodat u het college van een goed onderbouwd advies kan voorzien.  
 


