
Beste leden van D66 in Amersfoort, 
 
Graag spreken wij op de ledenvergadering van donderdag 1 december as ook over het gevoerde 
beleid en gemaakte keuzes door de D66 fractie en de D66 wethouders inzake De War. Voor wie de 
inhoud niet helemaal kent, de 
website www.dewar.nl/?nl/toekomstindewar of www.dewar.nl/?nl/logboek biedt alle achtergronden en 
updates. 
 
Wij en met ons zeker nog een aantal leden, getuige hun steun aan De War (advertentie in 
AD/Amersfoortse Courant medio oktober en de mars van De War naar het Stadhuis), zijn uiterst 
ongelukkig met de procedure, het proces en dus ook met de uitkomst. De uitkomst is dat De War weg 
moet, zij hun plannen niet kunnen realiseren op deze locatie (waar zij al 10 jaar gevestigd en gegroeid 
zijn) en dat het gegund is aan Rovase. 
 
Wij willen op deze ledenvergadering zowel met fractie, wethouders als de overige D66-leden het 
gesprek voeren over dit - in onze ogen - belangrijke onderwerp. Een onderwerp dat qua inhoud raakt 
aan alles waar D66 voor staat: burgerinitiatief, burgerbetrokkenheid en draagvlak, duurzaamheid, 
innovatie, cultuur, maatschappelijke waarde, ondernemerschap. En toch staat De War buitenspel. 
 
Op een volgende AAV zouden wij het wenselijk vinden om een breder gesprek te voeren over de 
(lokale) koers, het lokale profiel en dat gekoppeld aan (lokale) thema's en actuele politieke zaken.  
 
Voor beide zaken vragen wij steun van de AAV voor agendering en bespreking, op 1 december (De 
War) en op de volgende AAV (breder gesprek). 
 
Wij hopen dat zoveel mogelijk D66-leden aanstaande donderdag op de ledenvergadering komen en 
de bespreking van deze punten willen steunen en ook mee willen praten. 
 
Hartelijke groet, 
 
Peter de Langen 
Patrick Nederkoorn (wegens werkzaamheden niet aanwezig op 1 december) 
Mirjam Barendregt 
 
De War, feitenrelaas 2016: 

 26 januari: Gemeenteraad wil maatschappelijke waarde meewegen bij verkoop Warner 
Jenkinson [motie 2016-011M] 

 29 maart: College stelt selectieprocedure voor [RIB 2016-034] 

 9 april gesprek De WAR en D66 over collegevoorstel: Fractievoorzitter D66 vraagt De WAR 
om te vertrouwen op selectieprocedure i.c.m. motie 2016-011M 

 1 juni: Selectieprocedure gaat van start [selectiedocument] 

 29 september uitslag selectie: Rovase wint [RIB 2016-096], college verklaart meeste stukken 
geheim 

 1 oktober informatiebijeenkomst D66: Fractievoorzitter D66 erkent de selectieprocedure niet te 
hebben gelezen 

 6 oktober: Advocaat van De WAR maakt bezwaar bij geheimhouding stukken 

 11 oktober Interpellatiedebat: 500 inwoners komen naar het stadhuis, (deel) gemeenteraad is 
ongelukkig met opvolging motie 2016-011M, wethouder zegt dat procedure kan worden 
ingetrokken (maar dat niet vervolgens aan De WAR kan worden gegund), raad roept Rovase 
op met De WAR te gaan praten [motie 2016-140M] 

 21 november debatavond over Maatschappelijke Impact Financiering en De WAR: 7 
raadsleden (D66, PvdA, CU, GL, Actief) komen naar pakhuis De Zwijger 

 23 november rechtszaak van concurrent: Zenzo maakt bezwaar bij procedure, eist nieuwe 
selectie met nieuwe commissie 

 

 

http://www.dewar.nl/?nl/toekomstindewar
http://www.dewar.nl/?nl/logboek
http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=showdoc/id=1446603/2016-011M_Maatschappelijke_initiatieven_en_gemeentelijk_vastgoed.pdf
http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1488668/Verkoop_Warner_Jenkinson.pdf
https://www.amersfoort.nl/web/file?uuid=c74eadc4-bf31-4fbe-9ae5-954772145c2a&owner=a46adc0b-3fdf-46de-afba-c11e346680c1&contentid=2608
http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1590335/Selectie_partij_ten_behoeve_van_de_ontwikkeling_complex_Warner_Jenkinson.pdf
http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/env=help/action=view/id=1597520/type=pdf/2016-140M_CDA_PvdA_ChristenUnie_Samen_maken_we_de_stad_AANGENOMEN.pdf


En wat er de komende tijd staat te gebeuren: 

 30 november: Rovase en De WAR spreken een derde keer: past De WAR in plan Rovase? 
[CB 2016-190] 

 1 december AAV D66 

 ca 5 december: Bureau Blaauwberg presenteert onderzoek naar de economische waarde van 
De WAR 

 7 december: Uitspraak rechter bezwaar Zenzo 

 13 december: Rondetafelgesprek in de gemeenteraad over de toekomst van De WAR 

 eind januari is het vroegst mogelijke moment dat college een voorlopige overeenkomst met 
Rovase kan tekenen 

De War heeft ook nog uitgezocht wat de alternatieven voor de gemeente zijn wanneer de procedure 
zou worden ingetrokken. Bijvoorbeeld Erfpacht invoeren. (Dit wordt in de AAV nader toegelicht) 

 

http://amersfoort.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1621472/Stand_van_zaken_uitvoering_motie_2016-140____Samen_maken_we_de_stad___.pdf

