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Uw brief van   
  

  

Geachte leden van de raad, 

 

Op 14 november 2017 hebben wij u per brief geïnformeerd over de tenderprocedure voor de 

ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad. In december en januari hebben wij met een aantal marktpartijen 

gesproken over de uitwerking van de plannen waarmee zij zich op de tender hadden ingeschreven. Op 

basis van de inschrijvingen is het college van B en W voornemens met twee marktpartijen een 

intentieovereenkomst voor de realisatie van het Nieuwe Zandpad af te sluiten. Met deze brief 

informeren wij u nader over de uitkomst van deze tender en het vervolg.  

 

Het college zocht door middel van een meervoudig onderhandse aanbesteding naar partijen die het 

Nieuwe Zandpad willen ontwikkelen en de werkruimten verhuren aan exploitanten, of zelf als 

exploitant de ramen te verhuren aan sekswerkers. Deze tenderprocedure is in de zomer van 2017 

gestart met acht partijen die interesse toonden. Vier partijen hebben zich ingeschreven voor de eerste 

fase van de tender: de selectiefase. Alle vier de partijen zijn vervolgens uitgenodigd voor de tweede 

fase: de gunningsfase. Uiteindelijk hebben twee partijen voor de gunning inschreven. Na beoordeling 

van de inschrijvingen heeft het college besloten om met beide partijen de volgende fase in te gaan.  

 

De volgende stap is om met de twee marktpartijen, na verificatie, een intentieovereenkomst af te 

sluiten voor de ontwikkeling van het Nieuwe Zandpad. Op basis van deze getekende overeenkomst 

start het onderzoek naar de integriteit van de beide partijen en hun eventuele zakelijke 

samenwerkingsverbanden (de zogeheten Bibob-procedure). Gezien onze ervaring duurt een Bibob 

onderzoek ca. 6 maanden maar kan dit langer duren als het een complexe bedrijfsstructuur betreft. De 

definitieve gunning en het ondertekenen van de huurcontracten volgen na de weging van het advies 

van het Landelijke Bureau Bibob. Zoals gebruikelijk bij een tenderprocedure worden de namen pas 

bekend gemaakt op het moment van definitieve gunning. Afhankelijk van wanneer partijen een 

omgevingsvergunning aanvragen, parallel aan het Bibob onderzoek of erna, is het Nieuwe Zandpad op 

zijn vroegst in het najaar 2019 in bedrijf.  

 

De marktpartijen zijn van plan om in totaal 128 werkruimten voor raamprostitutie te realiseren op het 

Nieuwe Zandpad, waarvan 6 specifiek voor zzp-ers. Het betreft één partij die heeft ingeschreven als 

eigenaar/exploitant voor 32 ramen. De andere partij heeft zich ingeschreven als investeerder/ 
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verhuurder aan exploitanten. Bij de beoordeling van de ingediende plannen heeft de gemeente 

gekeken naar de mate waarin het plan bijdraagt aan transparante raamprostitutie, naar de ruimtelijke 

kwaliteit en de financiële onderbouwing. 

 

Op het Nieuwe Zandpad mogen maximaal 162 werkruimten worden gerealiseerd. Indien de 128 

werkruimten worden gerealiseerd is er nog ruimte voor een derde partij. Vooralsnog gaat de gemeente 

niet actief de markt verkennen om ook de grond voor deze laatste tranche te verhuren. Als een partij 

zich meldt kan deze de resterende locatie ontwikkelen tegen de voorwaarden uit de tender.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Utrecht, 

 

 

 

de secretaris, 

 

 

de burgemeester, 

 


