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01 Inleiding

De provincie Noord-Brabant is op zoek naar een koper voor een aantal historische gebouwen op 
het voormalige KVL (Koninklijk Verenigd Leder) terrein in Oisterwijk. De provincie Noord-Brabant 
heeft een ontwikkel- en investeringsprogramma opgezet (de Erfgoedfabriek) ten behoeve van het 
behouden van grootschalige erfgoedcomplexen. Binnen dit programma heeft de provincie samen 
met de gemeente Oisterwijk het industriële fabriekscomplex Koninklijk Verenigd Leder terrein te 
Oisterwijk gekocht. Met de aankoop van het KVL terrein is de provincie eigenaar geworden van de 
(deels monumentale) gebouwen op het KVL terrein. Deze gebouwen worden het “cultuurhistorisch 
cluster” genoemd.

De gebouwen in het cultuurhistorisch cluster bestaan uit het Hoofdgebouw (28-1 en 28-2), het 
Ketelhuis (12 en 15), de Brandweergarage (34), de Ververij/Looierij (2 en 4), het Leerlokaal (1) en 
het U-gebouw (9). De provincie was oorspronkelijk eigenaar van al deze gebouwen. De provincie 
heeft het Leerlokaal reeds verkocht. Voor de Ververij/Looierij wordt ingezet op de verkoop aan de 
zittende huurder (het EKWC). 

Figuur 1: Overzicht KVL terrein

De provincie is nu op zoek naar een koper voor het Hoofdgebouw (28-1 en 28-2), het Ketelhuis (12 
en 15), de Brandweergarage (34) en het U-gebouw (9). Alle gebouwen zijn gerenoveerd met uitzon-
dering van het U-gebouw. Specificaties over de gebouwen vindt u verderop in deze selectieleidraad 
(paragraaf 02.05). 

Leeswijzer
Deze selectieleidraad bevat de informatie voor de voorselectie van deze verkoopprocedure. Met 
dit document wil de provincie u voorzien van achtergrondinformatie over het KVL terrein, informatie 
over de opgave (hoofdstuk 02), de procedure met een doorkijk naar de dialoog- en gunningsfase 
en gunningscriteria (hoofdstuk 3) en de wijze van selectie en uiteindelijke beoordeling tijdens deze 
voorselectie (hoofdstuk 04).

Provincie Noord-Brabant is contractpartij bij de verkoop van de vier gebouwen. Republiq onder-
steunt in de verkoopprocedure.
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geschiedenis. Het gehele KVL terrein geeft invulling aan dit concept waarbij ambacht, creativiteit en 
vrije tijd de pijlers zijn die terug komen. Vanwege het historische belang van het KVL terrein wil de 
provincie dat ook in de toekomst invulling gegeven wordt aan het concept.
 
Behalve de ontwikkeling van de gebouwen op het terrein wordt het gehele 11 hectare tellende 
gebied herontwikkeld waarbij ook woningbouw gerealiseerd wordt. Het totale programma voor het 
KVL terrein omvat circa 300 nieuwbouw woningen en een mix aan functies in de bestaande gebou-
wen, exclusief enkele kleine bedrijfskavels aan de noordrand van het terrein (wonen-werken). Deze 
ontwikkeling wordt opgepakt door de gemeente Oisterwijk. Voor vragen over deze ontwikkelingen 
kunt u dan ook bij de gemeente terecht. 

02.03 Doelen
Met de verkoop van de gebouwen op het KVL terrein wil de provincie de volgende doelen bereiken:
• De provincie wil haar eigenaarsrol overdragen, samen met de operationele verantwoordelijk-

heid en het exploitatierisico.
• De provincie wil een partij selecteren die de cultuurhistorische waarde van het KVL terrein erkent 

voor de directe omgeving en voor de provincie Noord-Brabant. De provincie zoekt een koper 
die dit in de herontwikkeling een prominente plaats geeft naar eigen inzicht. 

• De provincie wil een partij selecteren die op duurzame wijze de gebouwen, binnen het concept 
“Ambachtsplaats voor CreativiTIJD”, naar eigen inzicht (her)ontwikkelt, realiseert en exploi-
teert, zodat ook de komende generaties van het historische erfgoed gebruik kunnen maken en 
genieten. 

02.04 Omschrijving van de opgave
Zoals eerder benoemd zoekt de provincie een koper voor het Hoofdgebouw, U-gebouw, de 
Brandweergarage en het Ketelhuis. Het Hoofdgebouw, de Brandweergarage en het Ketelhuis zijn 
reeds herontwikkeld. Het U-gebouw bevindt zich nog in oude staat en moet nog herontwikkeld 
worden. Momenteel worden het Hoofdgebouw, de Brandweergarage en Ketelhuis (deels) verhuurd. 
In het U-gebouw zit één huurder en enkele gebruikersovereenkomsten zijn hier gesloten.

De gebouwen op het KVL terrein die de provincie wil verkopen hebben tezamen een oppervlakte 
van circa 18.635 m2 BVO. Het Hoofdgebouw beslaat circa 6.500 m2 BVO, het U-gebouw circa 
10.500 m2 BVO, de Brandweergarage circa 135 m2 BVO en het Ketelhuis 1.500 m2 BVO. 

Figuur 2: Overzicht te verkopen gebouwen

02 Opgave

02.01 Historie 
Het KVL-fabriekscomplex is in 1916 opgericht als de NV Lederfabriek Oisterwijk. In 1932 kreeg de 
fabriek de titel “Koninklijk” en werd hiermee de “Koninklijke Verenigde Leder Oisterwijk”. In de jaren 
dertig van de vorige eeuw was de KVL de grootste lederfabrikant van Europa. Hier werkten verschil-
lende generaties uit Oisterwijk en Brabant. Het terrein is voor veel mensen nog steeds een plek met 
grote waarde. Op haar hoogtij dagen werkten er enkele honderden mensen en had de fabriek een 
eigen brandweergarage (welke nog steeds bestaat) en een voetbalclub. In de jaren ’70 komt steeds 
meer concurrentie op uit lage loonlanden en ziet de KVL haar inkomsten dalen. Lederen producten 
worden vaker vervangen door andere type materialen en uiteindelijk moet de KVL in 2000 definitief 
haar deuren sluiten. 

Sinds 2000 is de fabriek gesloten en in verval geraakt. Om de waardevolle gebouwen en het ver-
haal van KVL te behouden heeft de provincie Noord-Brabant samen met de gemeente Oisterwijk in 
2009 het KVL terrein aangekocht om het zo te behoeden voor een verder verval en het in glorie te 
kunnen herstellen. 

02.02 Context 

Investeringsprogramma Erfgoedfabriek
De aankoop van de gebouwen op het KVL terrein door de provincie viel binnen het investerings-
programma Erfgoedfabriek (zie bijlagen 05.02). Dit programma is bedoeld om het erfgoed van 
Brabant te behouden als een waardevol onderdeel van onze leefomgeving. Monumenten, cultuur-
landschappen, collecties, archeologische vondsten, oude foto’s, et cetera vertellen het verhaal van 
de Brabanders van toen. De tastbare herinneringen aan deze verhalen maken dat de Brabanders 
van nu, en de Brabanders van straks, zich aan Brabant kunnen binden.  

In het programma van de Erfgoedfabriek zijn 4 verhaallijnen ontwikkeld om het verhaal van Brabant 
te kunnen vertellen. Een van die verhalen gaat over Innovatief Brabant, de innovaties die in industrie 
en landbouw door de eeuwen heen zijn gedaan. Het KVL terrein is één van de identiteitsdragers 
van deze verhaallijn. 

Ontwikkeling KVL terrein
De provincie is begonnen met het herontwikkelen van het KVL terrein, waarbij behoud van de 
waardevolle en deels monumentale panden een belangrijke rol speelden. Samen met verschillende 
partijen heeft de provincie afgelopen jaren een ambitiedocument, masterplan en concept opgesteld 
(zie bijlagen 05.02). Deze drie documenten geven in grote lijnen de plannen van de provincie weer 
met betrekking tot het gebied. 

Het KVL terrein wordt herontwikkeld tot een gebied met een mix aan functies. Wonen, werken, 
voorzieningen en maatschappelijke functies kunnen een plek krijgen op het terrein. De aanwezige 
bebouwing, zowel de Rijksmonumenten als andere bouwwerken, geven het KVL terrein haar ken-
merkende karakter. Het is dan ook de ambitie om deze bebouwing zoveel mogelijk te handhaven. 
Om dit te realiseren is het concept voor herbestemming “Ambachtsplaats voor CreativiTIJD” ont-
worpen. Hierbij heeft de provincie de wens het KVL terrein een plek te laten zijn waar op ambacht 
gebaseerde moderne werkplaatsen zich vestigen die refereren aan de authentieke omgeving en de 
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geschiedenis. Het gehele KVL terrein geeft invulling aan dit concept waarbij ambacht, creativiteit en 
vrije tijd de pijlers zijn die terug komen. Vanwege het historische belang van het KVL terrein wil de 
provincie dat ook in de toekomst invulling gegeven wordt aan het concept.
 
Behalve de ontwikkeling van de gebouwen op het terrein wordt het gehele 11 hectare tellende 
gebied herontwikkeld waarbij ook woningbouw gerealiseerd wordt. Het totale programma voor het 
KVL terrein omvat circa 300 nieuwbouw woningen en een mix aan functies in de bestaande gebou-
wen, exclusief enkele kleine bedrijfskavels aan de noordrand van het terrein (wonen-werken). Deze 
ontwikkeling wordt opgepakt door de gemeente Oisterwijk. Voor vragen over deze ontwikkelingen 
kunt u dan ook bij de gemeente terecht. 

02.03 Doelen
Met de verkoop van de gebouwen op het KVL terrein wil de provincie de volgende doelen bereiken:
• De provincie wil haar eigenaarsrol overdragen, samen met de operationele verantwoordelijk-

heid en het exploitatierisico.
• De provincie wil een partij selecteren die de cultuurhistorische waarde van het KVL terrein erkent 

voor de directe omgeving en voor de provincie Noord-Brabant. De provincie zoekt een koper 
die dit in de herontwikkeling een prominente plaats geeft naar eigen inzicht. 

• De provincie wil een partij selecteren die op duurzame wijze de gebouwen, binnen het concept 
“Ambachtsplaats voor CreativiTIJD”, naar eigen inzicht (her)ontwikkelt, realiseert en exploi-
teert, zodat ook de komende generaties van het historische erfgoed gebruik kunnen maken en 
genieten. 

02.04 Omschrijving van de opgave
Zoals eerder benoemd zoekt de provincie een koper voor het Hoofdgebouw, U-gebouw, de 
Brandweergarage en het Ketelhuis. Het Hoofdgebouw, de Brandweergarage en het Ketelhuis zijn 
reeds herontwikkeld. Het U-gebouw bevindt zich nog in oude staat en moet nog herontwikkeld 
worden. Momenteel worden het Hoofdgebouw, de Brandweergarage en Ketelhuis (deels) verhuurd. 
In het U-gebouw zit één huurder en enkele gebruikersovereenkomsten zijn hier gesloten.

De gebouwen op het KVL terrein die de provincie wil verkopen hebben tezamen een oppervlakte 
van circa 18.635 m2 BVO. Het Hoofdgebouw beslaat circa 6.500 m2 BVO, het U-gebouw circa 
10.500 m2 BVO, de Brandweergarage circa 135 m2 BVO en het Ketelhuis 1.500 m2 BVO. 

Figuur 2: Overzicht te verkopen gebouwen
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02.05 Specificaties per gebouw 
Hieronder vindt u een korte omschrijving en de specificaties per gebouw. De opgenomen bedragen 
zijn ter indicatie. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Hoofdgebouw
Het Hoofdgebouw bestaat uit twee aaneengeschakelde gebouwen die samen de entree vormen 
naar het KVL terrein. Het gebouw is tussen de jaren 1924 en 1928 gebouwd. Het Hoofdgebouw 
heeft drie bouwlagen en is volledig gerenoveerd. In het westelijke deel (28.1) bevindt zich op de 
begane grond de receptie, de horecaruimte van Kafé Van Leer, vergaderruimtes en een expositie-
ruimte. In het oostelijk deel (28.2) is de bakkerij Bij Robèrt gevestigd (van Robèrt van Beckhoven, 
bekend van het tv-programma Heel Holland Bakt). De begane grond omvat de bakkerij en de  
winkel, de eerste verdieping een workshopruimte. De overige ruimte in het pand, op de eerste en 
tweede verdieping, is ingevuld met kantoorunits. Op drie units na zijn deze allemaal verhuurd.  

Bij Robèrt exploiteert Kafé Van Leer inclusief de vergaderruimten. Dit doet Bij Robért op dit moment 
in opdracht van de provincie. Doelstelling van beide partijen is om op korte termijn tot een huurover-
eenkomst te komen waarbij Kafé Van Leer wordt gehuurd door Bij Robèrt.   
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Hoofdgebouw
m2 BVO 6.500
Bouwjaar 1924-1928
Rijksmonument Ja
Bouwlagen 3
Status gebouw Herontwikkeld
All-in huurinkomsten 2016 € 570.000 (exclusief btw)
Status per 01/04/2017
Verhuurd Op Kafé van Leer en drie 

kantoorunits na volledig 
verhuurd

Aantal huurders circa 50
Verwachte all-in 
huurinkomsten op 
jaarbasis1 

€ 780.000 (exclusief btw)

Servicekosten 24%

1

U-gebouw
Het U-gebouw ligt achter het Hoofdgebouw en is verbonden via een loopbrug met het 
Hoofdgebouw. Het U-gebouw stamt uit dezelfde periode als het Hoofdgebouw en heeft in totaal 
vier bouwlagen. Het gebouw heeft een oppervlakte van 10.500 m2 BVO en is het enige gebouw 
dat nog herontwikkeld moet worden. 

Het U-gebouw is geen Rijksmonument, met uitzondering van de doorgangspoort die het U-gebouw 
en het Hoofdgebouw verbindt. Op dit moment wordt 216 m2 verhuurd aan één huurder en er is een 
deel van het gebouw via gebruiksovereenkomsten in gebruik. 

U-gebouw
m2 BVO 10.500
Bouwjaar 1924-1925
Rijksmonument Nee, m.u.v. doorgangspoort
Bouwlagen 4
Status gebouw Nog te herontwikkelen
All-in huurinkomsten 2016 n.v.t.
Status per 
01/04/2017
Verhuurd 2%, exclusief 

gebruiksovereenkomsten
Aantal huurders 1 huurovereenkomsten en 6 

gebruiksovereenkomsten
Verwachte all-in 
huurinkomsten 2017 

€ 29.000 (exclusief btw)

Servicekosten 24%

1 Op basis van percentage verhuurd per 01/04/2017, exclusief incentives
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Brandweergarage
De Brandweergarage is een klein éénlaags gebouw van 135 m2 BVO dat schuin voor het 
Hoofdgebouw gelegen is. De Brandweergarage is volledig gerenoveerd en is een Rijksmonument. 
Op dit moment is men in een vergaand stadium met één potentiële huurder voor het gehele pand. 
Deze huurder is van plan het restaurant ‘De Kazerne’ te vestigen waarin volgens authentieke metho-
des (zoals pekelen, roken en inmaken) eten wordt bereid. Daarnaast vindt losse verkoop van produc-
ten plaats in een winkelgedeelte. De definitieve ondertekening van het huurcontract wordt rond half 
april verwacht. 

Brandweergarage 
m2 BVO 135
Bouwjaar 1925
Rijksmonument Ja
Bouwlagen 1
Status gebouw Herontwikkeld
Kale huurinkomsten 2016 n.v.t.
Status per 01/04/2017
Aantal huurders 0, één potentiële huurder
Verwachte kale 
huurinkomsten op 
jaarbasis2

€ 16.000 (exclusief btw)

Servicekosten n.v.t., regelt huurder zelf
2

Ketelhuis
Het ketelhuis is een monumentaal pand dat de oude stoommachine bevat waarmee de elektriciteit 
voor de Leerfabriek KVL werd opgewekt. Het Ketelhuis wordt nu gebruikt als evenementenlocatie. 
De huurovereenkomst hiervoor eindigt op 30 april 2017. De provincie heeft een intentieovereenkomst 
gesloten met een partij voor de huur van het Ketelhuis nadat het lopende contract eindigt. De poten-
tiële nieuwe huurder heeft het plan om het Ketelhuis als ambachtelijke bierbrouwerij in te richten, 
aangevuld met circa 350 m² horeca. 
Op dit moment onderhoudt de Stichting Stoommachine Oisterwijk de oude monumentale stoomma-
chine in het Ketelhuis. Dit gebeurt op vrijwillige basis.

2  Op basis van de huidige intenties van beide partijen
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Ketelhuis
m2 BVO 1.500
Bouwjaar 1924
Rijksmonument Ja
Bouwlagen 1
Status gebouw Herontwikkeld
Kale huurinkomsten 2016 € 32.000 (exclusief btw)
Status per 01/04/2017
Aantal huurders 0, één potentiële huurder
Verwachte kale 
huurinkomsten op 
jaarbasis3

€70.000 (exclusief btw)

Servicekosten n.v.t., regelt huurder zelf

3

02.06 Bestemmingsplan
De ruimtelijke kaders voor de herontwikkeling zijn gegeven in het bestemmingsplan van de 
gemeente Oisterwijk. Onderstaand is een samenvatting gegeven van het vigerende bestemmings-
plan. Voor een volledige weergave, wordt verwezen naar het bestemmingsplan (zie bijlagen 05.02). 

Alle gebouwen binnen het cultuurhistorisch cluster op het KVL terrein hebben de bestemming 
Gemengd. Onder deze bestemming zijn volgens de regels van het bestemmingsplan (onder meer) 
de volgende functies mogelijk:
1. Bedrijven: ambachtelijke bedrijven (ter plaatse vervaardigde producten waarbij het produc-

tieproces grotendeels met de hand wordt uitgevoerd) met productiegebonden ondergeschikte 
detailhandel. 

2. Kantoren: maximaal 5.000 m² bvo met een maximale omvang van 30 fte per kantoor, met een 
omgevingsvergunning uit te breiden tot een kantoor van 50 fte.

3. Cultuur en ontspanning: atelier, creativiteitscentrum, dansschool, evenemententerrein, museum, 
sauna, wellness, fitness, health, entertainment en expositieruimten.

4. Dienstverlening.
5. Maatschappelijke voorzieningen: kinderdagopvang, onderwijs- of religieuze voorzieningen.
6. Verblijfsaccommodatie: maximaal 2.500 m² bvo aan bed & breakfast, hotel, hotel-restaurant of 

pension.
7. Horeca: maximaal 1.100 m² bvo aan ondersteunende, lichte of middelzware horeca, en na 

uitoefening van de wijzigingsbevoegdheid, ook zware horeca.
8. Wonen: 15 woningen op de derde en vierde bouwlaag van het U-gebouw, met een 

Wijzigingsbevoegdheid uit te breiden tot 20 woningen.
9. Detailhandel: maximaal 10% tot een maximum van 50 m² per bedrijf aan productiegebonden 

ondergeschikte detailhandel ten behoeve van bedrijvigheid. 
10. Ondersteunende faciliteiten: maximaal 1.100 m² bvo ten dienste van bedrijvigheid, cultuur en 

ontspanning.

3 Op basis van de huidige intenties van beide partijen
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Bovenstaande lijst bevat verschillende gemaximeerde functies. Deze maxima gelden voor het gehele 
cultuurhistorisch cluster, dus inclusief de gebouwen die niet verkocht worden (Leerlokaal en Ververij/
Looierij). Een deel van de gemaximeerde functies is inmiddels belegd in de verschillende gebouwen. 
Voor de gemaximeerde functies kantoren, verblijfsaccommodaties en horeca is nog de volgende 
ruimte beschikbaar (indicatief):
• Het maximum van 5.000 m² bvo aan kantoren is nagenoeg volledig belegd in het 

Hoofdgebouw en het Leerlokaal.
• De verblijfsaccommodatie van maximaal 2.500 m² bvo is nog volledig beschikbaar.
• Van maximaal 1.100 m² bvo aan horeca is nog circa 250 m² bvo beschikbaar. Het 

Hoofdgebouw bevat circa 350 m² bvo aan horeca. Daarnaast wordt in de Brandweergarage 
en het Ketelhuis, respectievelijk 135 en 350 m² bvo aan horeca gevestigd (op basis van de 
intenties van de betrokken partijen). 

De gemeente heeft aangegeven mee te willen werken aan een verruiming van het bestemmingsplan 
indien de verruiming het concept versterkt. Het college van B&W heeft hiervoor het volgende besluit 
genomen:
“Het college heeft in principe ingestemd met een mogelijke verruiming van de reeds toegestane 
maar gemaximaliseerde functies binnen het cultuurhistorische cluster ten behoeve van de herontwik-
keling van het U-gebouw onder de voorwaarde dat het te ontwikkelen concept van toegevoegde 
waarde is voor Oisterwijk.”

Alle panden van het cultuurhistorisch cluster hebben in de verbeelding behorende bij het bestem-
mingsplan de aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’. Volgens het bestemmingsplan is het verboden 
bebouwing met deze aanduiding geheel of gedeeltelijk te slopen. Dit betreft de Rijksmonumenten 
op het KVL-gebouw, maar ook het U-gebouw waarvan alleen het deel bij de onderdoorgang als 
Rijksmonument is beschermd.
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03 Procedure

03.01 Inleiding
De verkoop geschiedt door middel van een (niet aanbestedingsplichtige) verkoopprocedure met 
voorselectie. De provincie hecht waarde aan de toekomstige invulling van het complex. Daarom 
wordt de locatie verkocht aan de partij met de beste combinatie van een (kwalitatief goed) heront-
wikkelingsplan en prijs. 

De verkoopprocedure kent verschillende fases: een voorselectie, dialoog- en gunningsfase en de 
uiteindelijke beoordeling. De voorselectie is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Deze fase 
wordt afgesloten door maximaal vier partijen te selecteren die voldoen aan de minimumeisen en het 
beste scoren op de gestelde selectiecriteria. Met deze vier geselecteerde partijen wordt de dialoog- 
en gunningsfase ingegaan. Tijdens deze fase worden de vier geselecteerde partijen gevraagd hun 
plannen verder uit te werken. De provincie selecteert uiteindelijk aan de hand van vooraf opgestelde 
gunningscriteria één koper. Dit document gaat in op de voorselectie (inclusief selectiecriteria), en 
geeft een doorkijk naar de dialoog- en gunningsfase (inclusief gunningscriteria).

03.02 Voorselectie 
In de voorselectie moeten partijen voldoen aan een aantal minimumeisen, zijnde:

Uitsluitingsgronden
Uitsluitingsgronden zijn bedoeld om niet integere bedrijven uit te sluiten. Dit is een voorwaarde en 
partijen worden op basis van deze gronden uitgesloten. 

Geschiktheidseisen
Met geschiktheidseisen wordt getoetst of een partij potentieel geschikt is om de opdracht uit te 
voeren. Een partij moet tenminste aan deze eisen voldoen om deel te mogen nemen aan de verdere 
procedure. 

Selectiefase
• Uitsluitingsgronden
• Financiële en technische 

minimumeisen
• Visie op de opgave

Dialoog- en 
gunningsfase
• Planuitwerking
• Induvuduele 

dialooggesprekken

Beoordeling
• Financiële en 

kwalitatieve 
gunningscriteria

ca 2 maanden ca 4 maanden ca 1 maand

(Voor)
aankondiging

Voorselectie
naar 4 partijen

Biedingen Gunning
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Partijen die niet aan bovenstaande minimumeisen kunnen voldoen, worden uitgesloten van verdere 
deelname. De partijen die wel aan deze minimumeisen voldoen worden beoordeeld op basis van 
selectiecriteria:

Selectiecriteria 
Selectiecriteria zijn criteria die worden gebruikt om het aantal geschikte partijen, die voldoen aan 
de gestelde minimumeisen, te beperken tot een vooraf bepaald aantal, in dit geval vier partijen. 
Partijen worden gevraagd een visie op de opgave op te stellen. De visies worden beoordeeld door 
een selectiecommissie. De vier partijen met de hoogste score op de visie worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan de dialoog- en gunningsfase.

Voor een verdere toelichting op de minimumeisen, selectiecriteria en de wijze waarop de stukken 
ingediend dienen te worden, verwijzen wij u naar hoofdstuk 04 Selectie. 

03.03 Dialoog- en gunningsfase 
In de dialoog- en gunningsfase wordt met de vier geselecteerde partijen de procedure verder door-
lopen. De geselecteerde partijen ontvangen bij aanvang van deze fase de dialoog- en gunningslei-
draad met daarin de definitieve beschrijving van deze fase.

In de dialoog- en gunningsfase worden partijen gevraagd hun visie verder uit te werken. De gunning 
vindt plaats aan de partij die de aanbieding heeft gedaan met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 
Partijen dienen bij inschrijving de onderdelen prijs en kwaliteit afzonderlijk in. De beoordeling van 
de plannen wordt gedaan door middel van punten toekenning aan de prijs en de kwaliteit. 

De kwaliteit van de plannen worden beoordeeld aan de hand van gunningscriteria. Per bieding 
beoordeelt een beoordelingscommissie of de plannen in meer of mindere mate aan de gestelde 
criteria voldoen. De volgende gunningscriteria worden beoordeeld. De gunningscriteria zijn nog 
indicatief:

Conceptuele en functionele invulling 
Het is de wens van de provincie dat de koper het huidige concept doorzet of juist uitbouwt en/of 
verbetert. In de planuitwerking wordt gekeken naar de aansluiting op het concept en haalbaarheid 
binnen het vigerende bestemmingsplan. Bij een benodigde verruiming van het bestemmingsplan 
wordt de toegevoegde waarde voor de Leerfabriek KVL en de gemeente Oisterwijk beoordeeld. 
Daarnaast is het wenselijk dat de functies en gebouwen publiekstoegankelijk zijn en publiek aantrek-
ken naar het gebied.

Cultuurhistorie 
Het is de wens van de provincie dat de koper de historische context en karakteristieke elementen 
van het KVL terrein respecteert, borgt richting de toekomst en versterkt. In de planuitwerking wordt 
gekeken naar de aansluiting op de verhaallijn ‘Innovatief Brabant’ uit het Beleidskader Erfgoed van 
de Erfgoedfabriek, aansluiting op de omgeving en maatregelen om de parkeerdruk op het terrein te 
verminderen en/of op te vangen.
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Financieel duurzame ontwikkeling en exploitatie
Het is de wens van de provincie dat de koper een financieel robuuste ontwikkeling en exploitatie 
garandeert en in stand kan houden. In de planuitwerking wordt gekeken naar de invulling van het 
herontwikkeling- en exploitatieproces en het risicoprofiel van de ontwikkeling en exploitatie. 

Bij de beoordeling van de prijs wordt gewerkt met een drempelwaarde. De drempelwaarde 
bedraagt € 5.000.000. Partijen die een bod doen onder de drempelwaarde krijgen 0 punten. Een 
bod op de drempelwaarde zorgt voor circa een kwart van de beschikbare punten voor prijs en kwa-
liteit. Naar mate het bod verder boven de drempelwaarde ligt, krijgen partijen meer punten.

Tijdens de dialoog- en gunningsfase worden dialoogrondes gehouden. De dialoogrondes zijn opge-
bouwd aan de hand van de gunningscriteria. De volgende dialoogrondes worden gehouden. Deze 
kunnen nog wijzigen:
1. Dialoog over de conceptuele en functionele invulling.
2. Dialoog over de cultuurhistorie.
3. Dialoog over de financiën en de overeenkomst.

In de dialoogronde kunnen partijen in gesprek met de provincie om bijvoorbeeld onduidelijkheden 
te bespreken, de wensen van de provincie beter in beeld te krijgen en tot een zo goed mogelijke 
bieding en plan te komen. 

Tijdens de dialoog- en gunningsfase krijgen de geselecteerde partijen inzicht in aanvullende infor-
matie over de verkoop en de gebouwen, zoals de concept overeenkomst, technische beschrijvingen 
en verhuurgegevens. 
De partijen sluiten de dialoog- en gunningsfase af met een inschrijving en een presentatie ter toe-
lichting op hun plan. De provincie accepteert voorwaardelijke biedingen indien verruiming van het 
bestemmingsplan noodzakelijk is

Na de beoordeling van de biedingen neemt de provincie Noord-Brabant het besluit tot (voorlopige) 
gunning aan één partij. Met de winnende partij sluit de provincie een overeenkomst.

03.04 Planning

Selectiefase
12 april (week 15) Publicatie selectieleidraad
20 april (week 16)  Rondleiding voor geïnteresseerde partijen op het KVL terrein, zie hieronder 

voor meer informatie
3 mei (week 18)  Deadline indienen Nota van Inlichtingen
10 mei (week 19) Beantwoording Nota van Inlichtingen
24 mei (week 21)  Deadline voor aanmelding middels indienen van selectiedocumenten 
14 juni (week 24)  Bekendmaking uitslag selectiefase
14-21 juni (week 25) Bezwaartermijn (7 dagen na bekendmaking uitslag)
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Dialoog- en gunningsfase  (indicatief)
21 juni (week 25)  Publicatie gunningsleidraad aan geselecteerde partijen
Week 26 en 27  Locatiebezoeken
Week 26  Deadline indienen tweede Nota van Inlichtingen
Week 27  Beantwoording tweede Nota van Inlichtingen
Week 29  Dialoogronde 1 
Week 30 t/m 34 Bouwvak
Week 37   Dialoogronde 2
Week 40   Dialoogronde 3
Week 43   Indienen biedingen door partijen en presentatie 
Week 47  Bekendmaking uitslag dialoog- en gunningsfase  
Week 47-50  Bezwaartermijn (20 dagen na bekendmaking uitslag)
Week 50   Ondertekening overeenkomst

Informatie
Alle partijen die interesse hebben in de aankoop van de gebouwen krijgen in de voor-
selectie toegang tot dezelfde documenten die beschikbaar worden gesteld via de website 
www.brabant.nl/leerfabriek. 
Mochten partijen vragen hebben is het mogelijk deze te snellen via de Nota van Inlichtingen. 
Hiertoe dient u het in de bijlagen opgenomen model te gebruiken. Alle antwoorden op de gestelde 
vragen worden bekend gemaakt via bovenstaande website én rechtstreeks verstuurd naar de par-
tijen die vragen gesteld hebben. Door alle partijen inzicht te geven in de antwoorden op de (geano-
nimiseerde) vragen, verkrijgt eenieder dezelfde informatie. 

Rondleiding
Op donderdag 20 april 2017 bent u van harte welkom op het KVL terrein in Oisterwijk. Wij verzor-
gen dan om 10:30 en om 13:00 uur een rondleiding over het KVL terrein en door de te verkopen 
gebouwen. U dient zich vooraf aan te melden door een e-mail te sturen aan leerfabriek@republiq.nl. 
U kunt zich tot uiterlijk dinsdag 18 april 18:00 inschrijven. 

Combinaties
U mag zich aanmelden in een combinatie/samenwerkingsverband. Samenwerkende partijen 
dienen daarbij één penvoerder aan te wijzen. De communicatie vindt plaats met deze penvoerder. 
Deze partij is penvoerder, zowel in de selectiefase als in de eventuele dialoog- en gunningsfase. 
Binnen dit samenwerkingsverband mogen de gevraagde referenties bij Technische bekwaamheid 
(04.02.02) door ieder van de samenwerkende partijen zijn uitgevoerd. De penvoerder meldt de 
combinatie aan door één aanmeldformulier in te dienen, met de gegevens van de overige partijen 
in de combinatie. De uitsluitingsgronden (04.01) zijn ook van toepassing op alle partijen in de com-
binatie. Elke partij in de combinatie dient afzonderlijk een Eigen Verklaring in te dienen. De formulie-
ren zijn opgenomen in de bijlagen.

Bezwaar
Indien een partij bezwaar heeft tegen de uitslag van selectiefase maakt hij dit bij de provincie 
gemotiveerd schriftelijk kenbaar binnen 7 dagen nadat de uitslag per brief aan hem bekend is 
gemaakt. Indien een partij binnen deze termijn bezwaar maakt, neemt de provincie op dat moment 
een beslissing over de wijze waarop de procedure Vervolgd wordt.

http://www.brabant.nl/leerfabriek
mailto:leerfabriek@republiq.nl
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Indien één van de geselecteerde partijen bezwaar wenst te maken tegen de uitslag van dialoog- en 
gunningsfase dient hij binnen 20 dagen nadat de uitslag per brief aan hem bekend is gemaakt, een 
kort geding aanhangig te maken bij de daartoe bevoegde rechtbank te ’s-Hertogenbosch. De ter-
mijn van 20 dagen is een vervaltermijn. Indien een geselecteerde partij niet binnen deze termijn een 
kort geding aanhangig heeft gemaakt, verliest hij al zijn aanspraken jegens de provincie ter zake de 
verkoopprocedure en/of de uitslag daarvan.

Overige mededelingen
• De verkoop betreft een niet aanbestedingsplichtige verkoop van grond en vastgoed, want 

de verkoop omvat geen werken, diensten en/of leveringen. De ARW is derhalve niet van 
toepassing.

• Provincie houdt zich te allen tijde het recht voor om niet te verkopen of de procedure tussentijds 
af te breken, te wijzigen of te herstarten. 

• In de dialoog- en gunningsfase worden de vier geselecteerde partijen in de gelegenheid 
gesteld hun visie uit te werken tot een definitieve inschrijving. De partijen kunnen bij de uitwer-
king niet negatief afwijken van hun visie. De partijen kunnen wel verbeteren. Dit betekent dat 
het niet is toegestaan een inschrijving in te dienen die naar verwachting lager zal scoren op 
één of meerdere afzonderlijke gunningscriteria.

• De aangemelde partijen kunnen geen aanspraak maken op enige vergoeding.
• Elke aangemelde partij verklaart door middel van het doen van een aanmelding in te stemmen 

met het verloop en de inhoud van de verkoopprocedure.
• Elke aangemelde partij verklaart door middel van het doen van een aanmelding in te stemmen 

met het toekomstig tekenen van een geheimhoudingsverklaring, indien men behoort tot een van 
de vier geselecteerde partijen, bij start van de dialoog- en gunningsfase. 

• Het is niet toegestaan om zowel zelfstandig als in (meerdere) combinatie(s) deel te nemen aan 
de procedure. Partijen mogen maar één keer deelnemen

• Partijen die onderdeel uitmaken van hetzelfde concern mogen slechts als combinatie inschrijven 
en niet ieder voor zich.

• Het is de partijen niet toegestaan om afspraken te maken met andere bij deze verkoopproce-
dure betrokken partijen ten aanzien van de beoogde verkoop. 

• De provincie is nog in gesprek met partijen over de huurovereenkomsten voor de 
Brandweerkazerne, het Ketelhuis en Kafé Van Leer. Zodra duidelijkheid is over het afsluiten van 
de huurovereenkomsten worden de partijen die op dat moment betrokken zijn in de verkooppro-
cedure op de hoogte worden gebracht.

• De provincie blijft gedurende de verkoopprocedure het reguliere beheer en exploitatie uitvoe-
ren. Dit kan tot huurmutaties leiden tussen start verkoopprocedure en moment van verkoop.

• Verkoop van de objecten vindt plaats in huidige staat en toestand, zowel feitelijk als juridisch, 
inclusief huur en gebruik. Huidige staat betekent de staat op het moment van verkoop.

• Doelstelling is om de gebouwen op de fiscaal meest gunstige wijze te leveren, vanzelfsprekend 
conform de toepasselijke wet- en regelgeving. 

• Communicatie over uw deelname aan de selectie- en dialoog- en gunningsfase dient te allen 
tijde afgestemd te worden met de provincie Noord-Brabant. In overleg met de provincie worden 
communicatiemomenten gedurende de selectiefase en dialoog- en gunningsfase bepaald. Het 
is partijen niet toegestaan om in de publiciteit te treden over zaken die samenhangen met de 
verkoopprocedure voordat de verkoopprocedure is afgerond.
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04 Selectie

04.01 Uitsluitingsgronden
Uitsluitingsgronden zijn omstandigheden die rechtvaardigen om partijen uit te sluiten van de ver-
koopprocedure. Er wordt daarom partijen gevraagd om de Eigen Verklaring (zie bijlagen voor 
model) in te vullen. Partijen worden uitgesloten indien sprake is van:  
• een veroordeling voor deelneming aan een criminele organisatie;
• een veroordeling voor omkoping;
• een veroordeling voor fraude;
• een veroordeling voor witwassen;
• staat van faillissement, liquidatie of surseance van betaling;
• verzuim afdracht sociale zekerheidspremies of belastingen;
• afgegeven valse verklaringen aan de aanbestedende dienst.

04.02 Geschiktheidseisen
04.02.01 Financiële en economische draagkracht
De aangemelde partij is een financieel gezonde partij  (ten minste positief eigen vermogen en ten 
minste positief werkkapitaal) en is naar verwachting financieel in staat de koop en nadere investerin-
gen te plegen. Hiertoe dient de aangemelde partij een door de bank ondertekende bereidstellings-
verklaring bankgarantie met voorbehoud ter hoogte van €300.000 euro in te dienen (zie bijlagen 
voor model) ter nakoming van de nog uit te brengen bieding. 

Indien de partij behoort tot de vier geselecteerde partijen moet deze bereidstellingsverklaring bank-
garantie met voorbehoud omgezet worden naar een bereidstellingsverklaring bankgarantie zonder 
voorbehoud (zie bijlagen voor model). Indien deze niet door de bank wordt afgegeven, wordt 
desbetreffende partij uitgesloten van deelname aan de dialoog- en gunningsfase. Deze plek zal dan 
ingenomen worden door de aangemelde partij die uit de voorselectie als vijfde partij kwam. Bij de 
uiteindelijke inschrijving in dialoog- en gunningsfase moeten de partijen de daadwerkelijke bankga-
rantie overleggen.

04.02.02 Technische bekwaamheid
In het kader van de technische bekwaamheid wordt partijen gevraagd om met referentieprojecten 
de volgende kerncompetenties aan te tonen:
a. partijen hebben kennis en ervaring met herbestemming van een bestaand gebouw. 

Het referentieproject heeft de volgende kenmerken:
• 1.000 m2 BVO of groter
• in het project is functiewijziging gerealiseerd

b. partijen hebben kennis en ervaring met een risicodragende rol in een (her)ontwikkeling of 
transformatie. Bij het referentieproject heeft de partij het (investerings)risico gelopen over een 
investeringsomvang van ten minste € 3 miljoen.

Het is toegestaan om met één referentieproject meerdere kerncompetenties aan te tonen. Er dienen 
dus minimaal één en maximaal twee referentieprojecten ingediend te worden ter aantoning van de 
voornoemde kerncompetenties. 
Elk referentieproject mag maximaal 1 pagina A4 omvatten (inclusief maximaal 1 afbeelding) con-
form het model beschrijving referentieprojecten (zie bijlagen voor model). Elk referentieproject moet 
actueel zijn: hiermee wordt bedoeld dat het project moet zijn opgestart (en grotendeels zijn gereali-
seerd) of opgeleverd na 1 april 2012.
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04.03 Selectiecriteria
Naast bovenstaande uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen wordt aan de geïnteresseerde 
partijen gevraagd een visie op de opgave op te stellen. Dit geeft geïnteresseerde partijen de 
mogelijkheid zich te onderscheiden. Van partijen wordt hun visie verwacht op de exploitatie en 
herontwikkeling van de gebouwen op het KVL terrein waarbij het concept en de uitdraging hiervan 
vormgegeven wordt. De volgende voorwaarden gelden voor deze visie:
• Voor de visie worden nadrukkelijk geen ontwerpen of financiële onderbouwingen gevraagd.
• De visie mag maximaal vier A4 bedragen en nog eens maximaal vier A4 aan beeldmateriaal.
• De visie dient geanonimiseerd te zijn: neutrale weergave, ontdaan van bedrijfslogo’s en huisstijl.

De beoordeling geschiedt door punten toe te kennen aan de volgende selectiecriteria. De selectiecri-
teria zijn in lijn met de gunningscriteria:

1. Conceptuele en functionele invulling [wegingsfactor 50%]
De mate waarin u de provincie er meer van overtuigt dat uw visie het bestaande concept doorzet 
en/of juist versterkt, uitbouwt en/of verbetert en uw functionele invulling hierbij past, levert u een 
hogere score op, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar:
• De mate waarin uw visie in lijn is met het concept ‘De ambachtplaats voor creativiTijd’ of dit 

juist versterkt.
• De mate waarin uw visie haalbaar is binnen het vigerende bestemmingsplan, waarbij bij een 

benodigde verruiming van het bestemmingsplan de toegevoegde waarde voor de Leerfabriek 
KVL en de gemeente Oisterwijk wordt beoordeeld.

• De mate waarin de functies en gebouwen publiekstoegankelijk zijn en het gebied publiek aan-
trekt in uw visie. 

2. Cultuurhistorie [wegingsfactor 25%]
De mate waarin u de provincie er meer van overtuigt dat de cultuurhistorische waarde van de 
objecten en het terrein in uw visie behouden of juist versterkt worden, levert u een hogere score op, 
waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar:
• De mate waarin uw visie aansluit op de verhaallijn ‘Innovatief Brabant’ uit het Beleidskader 

Erfgoed en deze verhaallijn uitdraagt, waarbij het historische verhaal van leer (productie in 
Brabant) wordt verteld.

• De mate waarin uw visie de cultuurhistorische waarde van de buitenruimte, de gebouwen en 
karakteristieke elementen op het KVL terrein behoudt of juist versterkt.
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3. Financieel duurzame ontwikkeling en exploitatie [wegingsfactor 25%]
De mate waarin u de provincie er meer van overtuigt dat de voorgenomen ontwikkeling en de 
langjarige exploitatie van het complex is gewaarborgd levert u een hogere score op, waarbij in het 
bijzonder wordt gekeken naar:
• De mate waarin u in uw visie aantoont over kennis en ervaring ten aanzien van ontwikkeling, 

financiering en exploitatie van soortgelijke projecten te beschikken.
• De mate waarin uw visie blijk geeft van een voortvarend(e) herontwikkelingsproces, planning 

en productieve samenwerking met de provincie Noord-Brabant voor de ontwikkeling van het 
U-Gebouw.

• De mate waarin uw visie blijkt geeft van een financieel robuuste ontwikkeling en exploitatie.

De selectiecommissie scoort de visie van de partijen per selectiecriterium op een schaal van één tot 
vijf. De selectiecommissie neemt bij de beoordeling de aspecten in ogenschouw die bij de criteria 
zijn beschreven. De score per criterium per partij wordt in consensus vastgesteld door de selectie-
commissie. De totaalscore per partij wordt bepaald door de score per criterium te vermenigvuldig-
den met de betreffende wegingsfactor en de gewogen scores te sommeren.

De selectiecommissie beoordeelt de visies door gehele cijfers tussen één en vijf toe te kennen. De 
cijfers worden toegekend naar de mate waarin uw visie de selectiecommissie meer overtuigt op de 
beschreven aspecten. Afhankelijk van het criterium/aspect hebben de scores de volgende betekenis:

Score Betekenis
5 Uitstekend Voldoet uitstekend Zeer grote meerwaarde
4 Goed Voldoet in ruime mate Ruime meerwaarde
3 Voldoende Voldoet in voldoende mate Duidelijke meerwaarde
2 Matig Voldoet in enige mate Beperkte meerwaarde
1 Slecht Voldoet niet Geen meerwaarde

Indien twee of meer partijen met gelijke scores op de vierde plaats eindigen, is in eerste instantie de 
hoogste score op het selectiecriterium Conceptuele en functionele invulling doorslaggevend. Is deze 
score ook hetzelfde voor meerdere partijen, wordt door middel van loting, verricht door een onaf-
hankelijke derde, één partij of meerdere partijen geselecteerd.

Indien één of meer van de vier geselecteerde partijen besluiten niet deel te nemen aan de dialoog- 
en gunningsfase, behoudt de provincie zich het recht voor de hoogst scorende afvaller(s) toe te laten 
tot de dialoog- en gunningsfase.
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04.04 Selectiecommissie
De selectie commissie bestaat uit de volgende personen:
• Manager Ontwikkelbedrijf, provincie Noord-Brabant.
• Programmamanager Erfgoedcomplexen, provincie Noord-Brabant.
• Projectmanager, provincie Noord-Brabant.
• Deskundige cultuurhistorie. 
• Ambtenaar, gemeente Oisterwijk.  

De selectiecommissie kan advies inwinnen bij andere partijen of adviseurs. Ook heeft de selectie-
commissie het recht nadere informatie bij een aangemelde partij op te vragen, indien zij dat voor 
de beoordeling nodig acht.

04.05 In te dienen stukken
Bij aanmelding dienen partijen de volgende stukken in te dienen:
• Volledig ingevuld en ondertekende aanmeldformulier (zie bijlagen).
• Volledig ingevuld en ondertekende Eigen verklaring (zie bijlagen). Bij combinaties dient elke 

partij in de combinatie een Eigen Verklaring in.
• Volledig ingevuld(e) en ondertekend(e) referentieproject(en) ter aantoning van kerncompetenties 

(zie bijlagen).
• Visie op de opgave, maximaal 4 A4 tekst en 4 A4 beeldmateriaal, zonder ontwerpen, ontdaan 

van logo’s of huisstijl. Indien meer pagina’s worden aangeleverd worden deze niet meegeno-
men in de beoordeling.

• Volledig ingevulde en ondertekende bereidstellingsverklaring bankgarantie met voorbehoud (zie 
bijlagen).

04.06 Deadline
Uiterlijk woensdag 24 mei om 12.00 uur ’s middags dienen de benodigde gegevens te zijn 
aangeleverd. De stukken dienen te worden verzonden naar leerfabriek@republiq.nl. U ontvangt een 
ontvangstbevestiging per e-mail.

04.07 Bekendmaking selectie
Op 14 juni wordt bekend gemaakt welke vier partijen door gaan naar de dialoog- en gunningsfase. 
Alle partijen die zich hebben aangemeld voor de selectiefase ontvangen bericht waarin duidelijk 
wordt of ze wel of niet worden uitgenodigd voor de dialoog- en gunningsfase. Dit bericht bevat 
tevens een toelichting op de uiteindelijke score van desbetreffende partij op de selectiecriteria. De 
visies van partijen die niet hebben voldaan aan de minimumeisen worden niet beoordeeld. Deze 
partijen ontvangen dan ook geen toelichting op de uiteindelijke scores.

mailto:leerfabriek@republiq.nl
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05 Bijlagen

05.01 Formulieren ten behoeve van selectie
1. Aanmeldformulier 
2. Eigen Verklaring
3. Beschrijving referentieprojecten
4. Bereidstellingsverklaring bankgarantie met voorbehoud
5. Bereidstellingsverklaring bankgarantie zonder voorbehoud
6. Model Nota van Inlichtingen

05.02 Achtergrondinformatie
1. Beleidskader erfgoed 2016-2020 (Erfgoedfabriek) 

Het beleidskader is niet bijgevoegd, maar is openbaar toegankelijk via: 
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/cultuur/erfgoed-en-monumenten/ 
erfgoedkader.aspx 

2. Bestemmingsplan KVL terrein, inclusief:
• Bijlage 1 Masterplan, Beeldkwaliteitplan, stedenbouwkundig plan ‘KVL-terrein Oisterwijk’
• Bijlage 2 Ambitiedocument ‘Ontwikkeling KVL-terrein, zoeken naar balans’
• Bijlage 3 KVL Concept ‘Ambachtsplaats voor CreativiTIJD

 Het bestemmingsplan inclusief bijlagen is niet bijgevoegd, maar is openbaar toegankelijk via: 
https://oisterwijk.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/ 
bestemmingsplan-kvl-terrein.html

3. Meetstaten en plattegronden.

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/cultuur/erfgoed-en-monumenten/erfgoedkader.aspx
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/cultuur/erfgoed-en-monumenten/erfgoedkader.aspx
https://oisterwijk.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/bestemmingsplan-kvl-terrein.html
https://oisterwijk.nl/verhuizen-en-verbouwen/bestemmingsplannen/bestemmingsplan-kvl-terrein.html
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