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Geachte Raad, 

Voor de verkoop van de locatie gemeentekantoor 's-Gravenzande is besloten om een openbare 
verkoop procedure met een uitgebreide voorselectie op te starten. De selectie zal plaatsvinden op 
basis van de meest gunstige bieding. Het doel van deze procedure is om te komen tot het 
maatschappelijk meest gewenste plan voor de locatie en vervolgens de uitvoering daarvan. 
Voor de locatie Wateringen is besloten een openbare verkoopprocedure met een eenvoudige 
voorselectie op te starten, waarbij aan de geïnteresseerde kopers financiële en administratieve 
eisen gesteld worden. Selectie vindt plaats op basis van het hoogste bod. 

Voordat het zover is zal er eerst, in samenwerking met een per locatie in te stellen 
klankbordgroep, een biedboek opgesteld worden voor de beide locaties. In het biedboek worden 
criteria geformuleerd waaraan het plan moet voldoen. Hierbij kunt u denken aan criteria zoals 
financiële uitgangspunten en bijvoorbeeld de mogelijkheid voor een bestemmingswijziging. 
De biedboeken worden in het 4 e kwartaal ter beoordeling aan ons aangeboden, waarna deze in 
een raadsinformatieavond met u worden besproken. 
De uiteindelijke verkoop zal aangekondigd worden met een advertentie in nog nader te bepalen 
dagbladen en op de gemeentelijke website. 

De herontwikkeling van het gemeentekantoor in Monster is onderdeel van de gebiedsvisie die 
voor het centrum van Monster wordt opgesteld. Dit geldt ook voor Naaldwijk. In De Lier vindt op 
de locatie van het voormalige gemeentekantoor een woningbouwontwikkeling plaats. 



PAGINA 2 

De deelnemers aan het Kansenfestival van de gemeente Westland zullen middels een brief op de 
hoogte worden gebracht van de vervolgstappen. Uiteraard zullen zij van harte worden uitgenodigd 
om mee te doen aan het vervolg. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Westland, 
de secretaris, de burgemeester, 
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