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Samenwerkingsovereenkomst tijdelijke huisvesting 

Realisatie van tijdelijke woningen voor Oekraïense ontheemden 

in het kader van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners1 

De ondergetekenden: 

1. De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Soest, kantoorhoudende aan 

Raadhuisplein 1 te Soest, postadres: postbus 2000, 3760 CA Soest, te dezen 

ingevolge het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester Rob Metz, hierna te noemen: 

"Gemeente"; 

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: de Alliantie 

Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Hilversum, met adres: Jan van der 

Heijdenstraat 36, 1221 EJ, Hilversum ingeschreven in het handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 32109391, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer J.W. van Barneveld, hierna te noemen “Alliantie” 

nemen het volgende in aanmerking: 

i. Partijen sloten op 18 juni 2022 een intentieovereenkomst met betrekking tot hun 

beoogde samenwerking met betrekking tot het haalbaarheidsonderzoek naar 

tijdelijke huisvesting aan de Insingerstraat [Bijlage 1] ten behoeve van 

ontheemden uit Oekraïne in het kader van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners 

(GOO). 

ii. In de periode na de ondertekening van de intentieovereenkomst hebben Partijen 

nader onderzoek verricht dat zich richtte op de haalbaarheid van het Project in 

brede zin. Daarnaast hebben Partijen nader overleg gevoerd en wensen zij de 

uitkomsten van het onderzoek en hun nadere afspraken in deze Overeenkomst 

vast te leggen.  

iii. De Overeenkomst heeft betrekking op de verdere samenwerking teneinde de 

ruimtelijke procedure te doorlopen en vereiste vergunningen aan te vragen en af 

te geven. De ontwikkeling  van de tijdelijke huisvesting, hierna te noemen het 

Project. Met het sluiten van de Overeenkomst eindigt de intentieovereenkomst.  

 
1 Het Rijk heeft de Regeling opvang ontheemden Oekraïne (RooO) in het leven geroepen. Hierin 
staat zowel het beleid en tal van andere zaken aangaande de opvang van zowel de 
Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO) als de Particuliere Opvang Oekraïners (POO) 
(verzorgd door gastgezinnen). De gemeente is voor de huisvestingscomponent alleen 
verantwoordelijk voor de Oekraïense vluchtelingen die vallen onder de Gemeentelijke Opvang 
Oekraïners. 
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iv. Vanwege de tijdsdruk op de woningbouw voor de Gemeentelijke Opvang 

Oekraïners loopt deze ruimtelijke procedure parallel aan het ecologische 

onderzoek om de haalbaarheid te bepalen. 

v. Na het sluiten van de intentieovereenkomst heeft de Alliantie in overleg en 

samenwerking met Gemeente de haalbaarheid onderzocht van tijdelijke 

woningbouw aan de Insingerstraat. Op dit perceel is een bouwplan met 

flexwoningen voorzien, in eerste instantie ten behoeve van de opvang van 

Oekraïense ontheemden in het kader van de Gemeentelijke Opvang Oekraïners. 

Als de noodzaak daarvan niet meer aanwezig is, worden in deze sociale 

woningbouw in overleg tussen de Gemeente en Alliantie andere doelgroepen 

gehuisvest.  

vi. Om bedrijfsvreemde risico’s voor de Gemeente (ontwikkeling, investering, 

financiering en exploitatie) die het Project met zich meebrengt te mitigeren is de 

intentie door Gemeente uitgesproken om een ervaren en gegoede exploitant te 

betrekken, die bereid is en in staat is een groot deel van deze risico’s op zich te 

nemen. In de realisatieovereenkomst en/of de huurovereenkomst tussen de 

Alliantie en Gemeente worden nadere afspraken gemaakt over de 

verantwoordelijkheden en taakverdeling in het beheer. 

vii. Bij de Gemeente, bij aanwijzing van het Rijk, de verantwoordelijkheid voor de 

opvang van Oekraïense ontheemden ligt. 

viii. Stichting De Alliantie als corporatie (sociale) woningen in exploitatie heeft in het 

woningmarktgebied in Soest en de Alliantie Ontwikkeling BV optreedt namens 

haar aandeelhouder, Stichting De Alliantie. Stichting De Alliantie heeft als 

Toegelaten Instelling de taak en doelstelling om meer mensen te voorzien van 

een passende en betaalbare woning voor mensen die daar niet zelf in kunnen 

voorzien. 

ix. Partijen erkennen de noodzaak voor een financieel sluitende exploitatie van de 

woningen en zoeken samen naar oplossingen om dit mogelijk te maken. Partijen 

spannen zich hiervoor beide in door na de eerste exploitatieperiode de 

mogelijkheden om exploitatie te verlengen te onderzoeken of te zoeken naar een 

opvolglocatie (binnen of buiten de gemeente) waar de woningen een tweede 

termijn kunnen worden geëxploiteerd. 

Verklaren als volgt te zijn overeengekomen: 

1.  Definities 

Tenzij uit deze Overeenkomst anders blijkt, wordt in deze Overeenkomst verstaan onder: 

Alliantie: De Alliantie Ontwikkeling B.V. (de ‘Alliantie’), statutair gevestigd te 

Hilversum [Stichting de Alliantie (die 100% van de aandelen in het 

kapitaal van de Alliantie houdt) is voornemens het project turnkey van 

De Alliantie Ontwikkeling te kopen.]  
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Overeenkomst: De onderhavige samenwerkingsovereenkomst. 

Partijen: Gemeente & Alliantie, gezamenlijk. 

Project : De ontwikkeling en realisatie van tijdelijke huisvesting voor de 

Gemeentelijke Opvang Oekraïense vluchtelingen op het perceel aan de 

Insingerstraat zoals is weergegeven op de overzichtskaart van het Project 

[Bijlage 1]. 

2.  Samenwerking 

1. In deze samenwerkingsovereenkomst (SOK) leggen Partijen hun nadere afspraken 

vast met betrekking tot de ontwikkeling en realisatie van het Project.  

2. Partijen zullen maximale transparantie betrachten en met respect voor elkaars 

belangen samenwerken met als doel het realiseren van het Project waarbij het kan 

worden geëxploiteerd met een (maatschappelijk) rendement conform de interne 

richtlijnen van de Alliantie.   

3. In de intentieovereenkomst hebben Partijen het streven neergelegd om de SOK 

uiterlijk op 1 augustus 2022 te sluiten. Deze datum is wegens onder andere 

onderzoeken inzake ruimtelijke ordening niet gehaald, maar hieraan verbinden 

Partijen geen consequenties.  

4. Bij positieve besluitvorming over de haalbaarheid van het Project en de 

ruimtelijke procedure zal een realisatie overeenkomst (ROK) worden opgesteld 

met afspraken over het opstalrecht, het bouw- en woonrijp maken en de huur van 

de te realiseren opstallen. 

3.  Realisatie 

1. De Alliantie heeft op 3 november 2022 een engineeringsovereenkomst gesloten 

met Daiwa House Modular Europe. In dit verband wordt het Project verder 

ontwikkeld en uitgewerkt. Daiwa House heeft op 1 augustus 2022 een indicatieve 

prijs/m² BVO aangeboden aan de Alliantie voor de later te sluiten realisatie- of 

aanneemovereenkomst.  

2. De Alliantie is volledig verantwoordelijk voor de verdere opstalontwikkeling van 

het Project. De Alliantie betrekt Gemeente bij belangrijke keuzes in dit traject. 

Hierover kunnen Partijen nadere afspraken maken in de realisatieovereenkomst. 

Het terrein wordt door of namens de Gemeente bouw- en woonrijp gemaakt.  
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3. De realisatie kan pas worden gestart na het onherroepelijk worden van het 

bestemmingsplan. Partijen streven naar een vaststelling van het bestemmingsplan 

uiterlijk najaar 2023. 

4.  Huurovereenkomst 

1. De Alliantie en de Gemeente trekken gezamenlijk op ten behoeve van het 

vestigen van een huurafhankelijk opstalrecht in nauwe samenwerking met de 

planjurist van de Gemeente en onderkennen dat de voor het Project 

noodzakelijke ontheffing of aanpassing van de huidige bestemming van cruciaal 

belang is om het Project te kunnen realiseren. 

2. Partijen stellen een overeenkomst op voor het gebruik van het terrein, daarbij 

zoveel mogelijk rekening houdend met fiscale aspecten, de eigendomspositie van 

de grond en de opstallen en de afspraken en rolverdeling tussen Partijen 

onderling. 

3. Partijen streven ernaar de overeenkomst voor de grond voor 1 september 2023 te 

sluiten, uiterlijk voorafgaand aan de plaatsing van de woningen op locatie. 

5.  Ruimtelijke ordening 

1. In de intentieovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de status en procedures  

inzake de ruimtelijke ordening. Hierbij zijn de volgende zaken van belang: 

- De Gemeente volgt een gecoördineerde procedure voor de vaststelling van 

het bestemmingsplan en het verlenen van de omgevingsvergunning (art. 3.30 

Wro), zulks met inachtneming van haar publiekrechtelijke 

verantwoordelijkheid (art. 5 lid 2). 

- Het programma en de differentiatie met twee- en driekamerwoningen is op 

hoofdlijnen bepaald door de Gemeente. 

- De Gemeente en de Alliantie hebben gezamenlijk de nodige vooronderzoeken 

uitgevoerd voor een zorgvuldige ruimtelijke inpassing, met uitzondering van 

het ecologisch onderzoek als bedoeld in de considerans, onder iv.  

- De Alliantie zal het opstellen en de penvoering van de ruimtelijke besluiten ter 

hand te nemen, met inachtneming van de rol als bevoegd gezag die de 

Gemeente dienaangaande heeft. Het is dus aan de Gemeente om te bepalen 

of de ruimtelijke besluiten die door de Alliantie worden aangeleverd 

voldoende geschikt zijn om in procedure te worden gebracht. 

2. Het in deze Overeenkomst bepaalde laat de publiekrechtelijke taakstelling en 

verantwoordelijkheid van de Gemeente en haar bestuursorganen onverlet. Dit 

betekent dat de Gemeente niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade 

die het gevolg is van de niet of niet volledige (onherroepelijke) vaststelling en/of 
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inwerkingtreding van de ruimtelijke besluiten die noodzakelijk zijn van het Project, 

voor zover de niet of niet volledige (onherroepelijke) vaststelling en/of 

inwerkingtreding van deze ruimtelijke besluiten het gevolg is van de 

publiekrechtelijke taakstelling en verantwoordelijkheid van de Gemeente en haar 

bestuursorganen. Partijen onderkennen dat tot het aangaan van deze 

Overeenkomst is besloten door het college van burgemeester en wethouders en 

niet door de gemeenteraad en dat deze Overeenkomst de gemeenteraad dus ook 

niet bindt.  

6.  Exploitatie 

1. De Gemeente verhuurt het terrein aan De Alliantie en vestigt een huurafhankelijk 

opstalrecht ten aanzien van de opstallen. Deze huurovereenkomst is gebaseerd 

op het ROZ-model. 

2. De woningen zijn (tijdelijk) bestemd voor de Oekraïense vluchtelingen zoals 

bedoeld in de regeling Gemeentelijke Opvang Oekraïense vluchtelingen. 

3. Zodra de woningen niet meer noodzakelijk zijn voor de in lid 2 genoemde 

doelgroep worden de woningen ingezet voor andere woningzoekenden uit de 

woningmarktregio en mogelijk andere spoedzoekers. De operationele processen 

die hiermee samenhangen worden in een protocol uitgewerkt, indien en voor 

zover die afwijken van de gebruikelijke processen. 

4. De Gemeente en de Alliantie werken ten aanzien van de doelgroep zoals bedoeld 

in lid 3 gezamenlijk uit welke selectie- en uitsluitingscriteria zij hanteren en nemen 

dit op in het protocol. Daarbij zullen Gemeente en de Alliantie er altijd naar 

streven om (het risico op) huurderving zo veel als mogelijk te beperken. 

5. Als de Gemeente geen gebruik meer wil maken van de gemeenschappelijke 

(activiteiten)ruimten voor de in lid 2 genoemde doelgroep treden partijen in 

overleg. De mogelijkheden voor een alternatieve exploitatie (bijvoorbeeld 

woningen/ buurtfunctie/ zorgfunctie) worden in dat overleg bepaald. 

In de realisatieovereenkomst en/of huurovereenkomst zullen afspraken worden 

gemaakt ten aanzien van het beheer. 

6.  Het exploitatietekort wordt berekend met een NCW-berekening op basis van de 

kasstroom van kosten en baten tijdens de exploitatieperiode. In de berekening 

zijn parameters voor kostencomponenten en rendementen vastgesteld conform 

de financieringsstandaard en rendementseis (IRR) van de Alliantie voor tijdelijke 

projecten.  
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7. Uit de initiële NCW-doorrekening (afhankelijk van het woningtype) van het 

rendement is gebleken dat een exploitatietermijn korter dan 15 jaar een 

exploitatietekort oplevert. Na uitwerking tot een definitief ontwerp kan pas een 

definitieve kostprijs worden bepaald en het exploitatietekort worden berekend. 

8. Voor de financiering van het project is de Gemeente verantwoordelijk voor het 

verkrijgen van de bijdrage of subsidie van de rijksoverheid. Een substantiële 

bijdrage is noodzakelijk om dit project te kunnen financieren.  

9. Voor de grondexploitatiekosten als bedoeld in afdeling 6.4 Wro (plankosten en 

kosten bouw- en woonrijp maken) vindt dekking plaats vanuit het Rijk, zodat het 

kostenverhaal voor de Gemeente anderszins is verzekerd als bedoeld in artikel 

6.12 lid 2 onder a Wro. Voor zover de grondexploitatiekosten niet of niet meer 

volledig worden gedekt door de bijdragen vanuit het Rijk (bijvoorbeeld door een 

wijziging van het programma en/of de beoogde doelgroep), zullen partijen in 

overleg treden over de gevolgen hiervan, zowel voor het Project als het hiermee 

samenhangende kostenverhaal.  

7. Proces en planning  

1. In de project- en stuurgroep worden nadere afspraken gemaakt over het 

vervolgproces om te komen tot de realisatieovereenkomst, de huurovereenkomst 

en de vestiging van een (huurafhankelijk) opstalrecht.  

2. Partijen stellen na ondertekening van de overeenkomst een planning op met het 

streven naar start realisatie van de woningbouw in 2023.  

3. Partijen spannen zich in om deze planning te halen.  

8. Overlegstructuur projectgroep en stuurgroep 

1. Partijen hebben een stuurgroep samengesteld. De stuurgroep bestaat uit de 

volgende personen/functies:  

• Gemeente / portefeuillehouder (wethouder) 

• Gemeente / ambtelijk opdrachtgever-voorzitter projectteam 

• De Alliantie / directeur 

• De Alliantie / projectmanager of locatiemanager 

 

De stuurgroep vergadert 1 keer per 3 maanden en verder zo vaak als nodig is. 

 



 

pagina 7 van 10 Klik of tik om een datum in te voeren. Paraaf gemeente Soest : Paraaf de Alliantie: 

    

   
 

2. De projectgroep bestaat uit de volgende personen/functies:  

• Gemeente / projectleider– voorzitter 

• Gemeente/ projectondersteuning 

• De Alliantie / projectmanager 

• Adviseurs op afroep 

De projectgroep vergadert 1 keer per 2 weken en verder zo vaak als nodig is. 

3. Besluiten worden voorbereid in de projectgroep en ter besluitvorming voorgelegd 

aan de stuurgroep. Over besprekingen van de projectgroep wordt aan de 

stuurgroep gerapporteerd door het bijhouden van een actie- en besluitenlijst.  

9.  Beëindiging Overeenkomst 

De Overeenkomst eindigt: 

a) indien Partijen hiertoe gezamenlijk besluiten; 

b) indien Gemeente zich beroept op één van hierna te melden ontbindende 

voorwaarden; 

c) indien Alliantie zich beroept op één van hierna te melden ontbindende 

voorwaarden; 

d) indien de exploitatiefase is beëindigd.  

10. Gevolgen van en kosten bij (tussentijdse) beëindiging van de samenwerking 

1. Indien de Overeenkomst eindigt op een van de in artikel 9 genoemde gronden, 

dan komen Partijen overeen dat iedere partij te allen tijde haar interne kosten 

draagt en zal blijven dragen. 

2.  Bij beëindiging van de Overeenkomst door een ontbindende voorwaarde van de 

Gemeente worden de in redelijkheid gemaakte externe kosten die door de 

Alliantie zijn gemaakt voor de ruimtelijke procedure vergoed door de Gemeente. 

De Alliantie toont de kosten aan door overlegging van betaalde facturen. 

3. Bij beëindiging van de Overeenkomst door een ontbindende voorwaarde van de 

Alliantie worden de kosten die door de Alliantie zijn gemaakt niet vergoed door 

de Gemeente. 

11.  Ontbindende voorwaarden Alliantie 

1. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de voor de Alliantie ontbindende 

voorwaarden, dat: 
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a. de woningen niet kunnen worden ingekocht tegen een binnen de 

businesscase passende prijs. 

b. de Gemeente en de Alliantie binnen een halfjaar of zoveel eerder of later 

als partijen zullen overeenkomen geen overeenstemming bereiken over de 

in artikel 7 genoemde overeenkomsten.   

2. Slechts de Alliantie kan een beroep doen op de in dit artikel bedoelde 

ontbindende voorwaarden, hetgeen slechts kan geschieden door middel van een 

schriftelijke mededeling (e-mail daaronder begrepen) dienaangaande aan de 

Gemeente. 

12.  Ontbindende voorwaarden Gemeente 

1. De Overeenkomst wordt aangegaan onder de voor de Gemeente ontbindende 

voorwaarden, dat: 

a.  de uitkomsten van het ecologische onderzoek géén ruimte bieden voor de 

ruimtelijke procedure en de realisatie van het project.  

b  de Gemeente en de Alliantie géén overeenstemming bereiken over de in 

artikel 7 genoemde overeenkomsten. 

c. het door de Gemeente te garanderen financiële deficit onvoldoende 

dekking heeft in de financiering (incl. bijdrage Rijk), daarin mede begrepen 

de financiële kaders die het Rijk stelt.  

d.  de Gemeente niet kan overgaan tot overgaan tot gronduitgifte aan de 

Alliantie zoals in deze Overeenkomst is beschreven, onder meer gezien het 

Didam-arrest (ECLI:NL:HR:2021:1778). 

2. Slechts de Gemeente kan een beroep doen op de in dit artikel bedoelde 

ontbindende voorwaarden, hetgeen slechts kan geschieden door middel van een 

schriftelijke mededeling (e-mail daaronder begrepen) dienaangaande aan de 

Alliantie. 

13.  Overdracht van rechten 

1. De rechtsverhouding uit hoofde van de Overeenkomst is niet overdraagbaar 

zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere partij, die zijn 

goedkeuring niet op onredelijke gronden zal onthouden.  

Goedkeuring zal in ieder geval worden verleend indien de overdracht plaatsvindt 

aan een rechtspersoon, behorende tot het concern van de betreffende Partij.  
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2. Het is een Partij niet toegestaan overeenkomsten – hoe genaamd dan ook – aan 

te gaan met (een) derde(n), die de andere Partij kunnen verplichten tot het 

aangaan van enige rechtsverhouding of overeenkomst met (een) derde(n). 

14.  Geheimhouding 

Partijen zullen over en weer strikte geheimhouding betrachten over de inhoud en wijze 

van totstandkoming van de Overeenkomst, alsmede over enige kwestie, aanleiding en/of 

achtergrond van of met betrekking tot de bereikte overeenstemming. Uitsluitend na 

schriftelijke toestemming van de andere partij kan enige informatie hieromtrent met 

derden worden gedeeld.  

De geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing indien en voor zover een partij 

verplicht is ingevolge enige wettelijke bepaling, gerechtelijke uitspraak en/of algemeen 

verbindend voorschrift dan wel ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ter 

zake van de in dit artikellid bedoelde aangelegenheden enige mededeling te doen. 

15. Publicatie en opschortende voorwaarde 

De Alliantie is ermee bekend dat het voornemen tot uitgifte van de onroerende zaak op 

grond van de wet gepubliceerd dient te worden door de gemeente, zodat eventuele 

andere gegadigden kennis kunnen nemen van het voornemen om de onroerende zaak aan 

de Alliantie uit te geven zoals in deze Overeenkomst is beschreven en tevens hun interesse 

in de uitgifte van de onroerende zaak kenbaar kunnen maken.  

16.  Slotbepalingen 

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2. Titels van artikelen zijn alleen bedoeld ter verbetering van de leesbaarheid; 

daaraan kan geen enkel recht worden ontleend. 

3. Is of wordt de Overeenkomst gedeeltelijk ongeldig of onverbindend, dan blijven 

Partijen aan het overgebleven gedeelte van de Overeenkomst gebonden. Partijen 

zullen het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door bedingen die 

wel geldig en verbindend zijn en waarvan de gevolgen, gelet op de inhoud en de 

strekking van de Overeenkomst, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van 

het ongeldige of onverbindende gedeelte. 
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Ondertekening 

Getekend in tweevoud te ……………………….……  op ……………..………………….. 

Gemeente Soest, de Alliantie, 

namens deze: R.T. Metz  namens deze:  J.W. van Barneveld 

Burgemeester  Directeur   

 

 

 

……………………………………………….. …………………………………………… 



 

 

Bijlage 1: Locatie en ontwikkelgebied 

 

 

 


