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SELECTIE PARTIJ TEN BEHOEVE VAN DE ONTWIKKELING 
COMPLEX WARNER JENKISON 
Samenvatting: 

Voor de ontwikkeling en verkoop van het Complex Warner Jenkinson heeft een 
openbare uitvraag plaats gevonden. De uitvraag is op 1 juni 2016 gestart en 1 
september 2016 gesloten. Negen partijen hebben een visie en een bod 
ingediend. Op basis van de criteria die benoemd stonden in het 
selectiedocument heeft een beoordeling op kwaliteit, risico en planning en 
financien plaatsgevonden. Het plan van Rovase BV heeft het hoogst gescoord. 
Het plan bestaat uit een gemengd stedelijk programma met veel aandacht voor 
de omgeving en de cultuurhistorische waarde in het plangebied. In het plan is 
een groot palet aan duurzaamheidsmaatregelen ingebouwd. Het plan zal naar 
verwachting een grote aanjaagfunctie voor de Kop van Isselt hebben. Met 
Rovase BV zal een intentieovereenkomst worden gesloten waarna de visie zal 
worden uitgewerkt in een ontwikkelingsplan. Als hier overeenstemming over 
wordt bereikt zal een koopovereenkomst worden gesloten en kan de 
bestemmingsplanprocedure worden opgestart.          
Het college besluit: 
1. Rovase BV aan te wijzen als (voorlopig) winnende partij van de 
selectieprocedure voor de verkoop en ontwikkeling van het complex Warner 
Jenkinson 
2. De bijgevoegde Raadsinformatiebrief vast te stellen. 
3. Op grond van artikel 55 Gemeentewet juncto artikel 10 2de lid sub G Wet 
openbaarheid van bestuur geheimhouding op te leggen omtrent de inhoud van 
de bij dit besluit behorende adviesrapport. 
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