
vonnis
RECHTBANK NOORD-HOLLAND

Handel. Kanton en Bewind
locatie Alkmaar

Zaaknr./rolnr.: 7260971 /CV EXPL 18-6825 (H.K.)
Uitspraakdaturn: 18 september 2019

Vonnis van de kantonrechter in de zaak van:

de pubi iekrechtel ij ke rechtspersoon
GEMEENTE DEN HELDER
zetelend te Den Iie Ider
eiseres in conventie. verweerster in reconventie
verder te noemen: de emeente
gernachtigden: mr. E.C.W. van der Poel en rnr. W. de Vis, advocaten te Alkmaar

tegen

1. Robert Egbert Gerhardus SCHOLTE
wonende te Bergen Nh
gedaagde in conventie, eiser in reconventie
verder te noemen: Scholte
gemachtigden: mr. J.G. Mahn en rnr. 5. Friedberg, advocaten te Amsterdam

2. Zij die (overigens) verblijven in de onroerende zaak aan de Middenweg 172-174 te
(1782 BL) Den Helder
gedaagde(n)
niet verschenen.

1. Het procesverloop

• 1. De gemeente heeft bij dagvaarding van 31 januari 201 8 en van 5 februari 201 8 een

vordering tegen respectievelijk Scholte en gedaagden sub 2 ingesteld bij de rechtbank Noord
Holland. sectie Handel, locatie Alki;aar en heeft vervolgens bij akte haar eis vermeerderd.
Daarop heeft Scholte een incidentele concltisie tot verwijzing naar de kantonrechter
genomen. waarop de get;leente een incidentele conclusie van antwoord heeft genomen. Bij
vonnis in het incident van 12 september 2018 heeft de rechtbank de zaak ter verdere
afhandeling verezen naar de kantonrechter.

1.2. Vervolgens heeft Scholte een concltisie van ant oord tevens eis in reconventie
genomen. aarna de gemeente een conclusie van antwoord in reconventie heeft genomen en
wederom haar eis heeft gewijzigd/vermeerderd.

1.3. Op 25 jtini 2019 heeft een zitting plaatsgevonden. De griffier heeft aantekeningen
gemaakt van at partijen ter toelichting van hun standpunten naar voren hebben gebracht.
Partijen hebben gebruik gemaakt van pleitaantekeningen. die zijn overgelegd. Voorafgaand
aan de zitting hebben partijen nog producties toegezonden.
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2. De feiten

2. 1. In 2007 heeft de gemeenteraad van de gemeente de Kadernota Cultuur Den Helder
“Horen, zien en beleve&’ aangenomen. In lijn niet die nota heeft de gemeente besloten om
per 200$ de subsidies voor de huur van atelierruimtes te beëindigen. In de plaats daarvan is
de gemeente een stimuteringsbeleid gaan voeren om kunstenaars tijdelijk in leegstaande
panden te huisvesten, het zogenoemde broedpiaatsenbeleid.

2.2. Eén van die leegstaande panden betrof het voormalig postkantoor aan de Middenweg
172-174 te Den Helder (hierna te noemen: het pand). De gemeente had destijds het
voornemen om op de plek van het pand een nieu stadhuis te realiseren.

2.3. De gemeente heeft op 7 november 2008 met Scholte een overeenkomst gesloten, getiteld
Bruikleenovereenkomst, waarbij de gemeente aan Scholte met ingang van 1 jtili 2008 een
deel van het pand (Middenweg 174)111 gebruik heeft gegeven. Deze overeenkomst (verder te
noemen: de atetierovereenkomst) bevat onder meer de volgende bepalingen:
t...)
1. dat bruiklener cle nader te noemen onroerc’nde zciak in aJi’achting van verdere
ontitikkelingc’n tijdc’ljk VOOr leegstand iienst te behoeden;
II. dal bruiklener onder na te melden vooni’aarden en hedingen om nic’t een bc’i’aringsclienst
acmh iedi, t’aardoor leegstand it’ordt tegengegaan;
JIJ, dat hruiklc’engever cle onroerc’nde zaak om niet in hc’wciring geeft, die gelegen is aan cle
A’Jiddemt’eg 1 ‘1

Artikel 1: 1cmvcmg en duur bewaring
t...]
1.2. Deze overec’nkonist is aangegaan i’oor cle periode dat de onroerende zaak nog niet
benodigd is voor de realisatie van dc’ sicidshartplamnien vcm de gemeente Den Heldc’r. Mc’!
andere woorden bruiklener kan gebruik blijven maken van het Postkantoor tot alle
benodigde procedttTes zijn afgerond en de hotm’vergunning voor het nieuwe plan kun
worden verstrekt. (...)
Artikc’l 2: Einde overeenkonLt
2. 1. Deze overeenkomst kan door hruikleengevc’r cian bridkiener it’ordc’n opgezegd. doch
steeds iiie! incichtnemning van ec’n opzegternijn van drie maanden. (...)
Artikel 3 Aansluitingen en voorzieningen
3. 1. De kosten vcm iater, energie en alle cmdc’re eventueel niet nader genoemde maar
soortgelijke nutsvoorzieningen, evenals van aansltdting en vastrecht hiervan zijn voor
rekening van de bruiklener. Deze kosten zijn vastgesteld op E 155.00 per mncicmd.
1. 1. Bruiklener is gehouden als een goed htdsvader zorg te dragen voor de hij haar in
bewaring gegeven onroerende zaak. t...)
Artikel 8 Bijzondere bepalingen (...)
8.2. Bruiklener betaalt geen vergoeding voor liet gebruik gedurende de beii’cictrperiode. t...)
8.5. Bruiklener is bekend mimet het feit dat de onroerende zaak tijdelijk itordt gebruikt als
broedplaats voor kunst en cultuur. Dit bc’tekent dat meerdere personen gebruik zullen niakc’n
van cle onroerende zaak mnc’t hetzelfde oogmerk.
8.6. Als tegenprestatie voor het gebruik van de ruimte zctl er regelmatig, met een nader af te
spreken frequentie (minimaal 3x per jaar) exposities ‘torden gehouden in Den Helder. Op
welke wijze dit plaatsvindt. Iciten ii’ij over aan liet initiatie/van de hruikleners.
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2.4. In januari 201 2 heeft de gemeente met Scholte een tweede overeenkomst betreffende het
gebruik van een (ander) deel van het pand gesloten. In deze overeenkomst (hierna te noemen:
de museumovereenkomst) staat onder meer liet volgende:
(...)
Het terheschikkinggestelde. hesteniming
1. 1. Ter beschikkingsteller geeft gebruiker een persoonlijk recht van gebruik voor een deel
van de hedrij/rtiiinte t...] Midck’mt’eg 172-171 (...,,,
1.2. Het ter heschikkinggestelde zal door de gebrtdker uitsluitc’nd it’orden bestemd als
expositieruimte zoals in cirtikel 11 van deze overeenkomst omschreven. (...)
1.3. Het is gehrtdker niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestenhmning van ter
beschikkingsteller een andere bestemming aan het ter bescÏzikkinggestelde te geven dan
omschreven in 1.2. t...)
Duur en opzegging
2.!. Deze overeenkomst kan door ter beschikkingsteller zonder opgaaf van rc’denen acm
gebruiker op elk moment ii’orden opgezegd, met inachtnemning van een opzegtermnijn Vt117 drie
maanden. (...]
3. De aanvcuigsvergoeding van liet te,’ heschikkinggestelde hedrciagt per maand: 6’ 0,00.
Zegge: gebruik om niet. t...)
5. 1. ‘oor rekening van de gebruiker is til het groot en klein onderhoud aan de binnenzijde
vami het ter heschikkinggestelde. De gebruiker zal slechts dat onderhoud plegen. voor zover
dat voor het gebruik noodzakelijk is. (...)
NUTS voorzien imgemi
6. 1. liet gebruik van liet ter heschikkinggestelde is exclusief levering van ga.s’, water en
elektra. hiervoor dient maandelijks een voorschot servicekosten te i’orden voldaan van
6’ 500,00 (zegge: vij/honckard euro. Verrekenimig vindt jaarlijks plaats op basis vcm liet
ii’erkeljke verbruik, t...]
Bijzondere bepalingen
11. De ruimte kcm gezien liet cultureel maatschappelijk belang cicimi de gebruiker in gebruik
ii’orden gegeven. Hierdoor is de gebruiker verplicht aami cle volgende voorwaarden te
voldoen:
— Gebruiker wendt de ruimte aan om, mmie! de nadruk op kii’aliteit en nivecm, zelfrtandig
beeldende kunst profrssioneel aan liet ptihliek te tonen en mnogeljkeritijs te verkopen. een
nuforniatieve en aantrekkelijke plek te creëren voor belangstellenden, kenners en
verzcune laars.’
— Gebruiker selecteert en stelt daartoe werken ten toon van Nederlcindse en internationale
kunstenaars met landelijke en of internationale naamnshekendheid met de nadruk op
kwaliteitsniveat, artistiek belang en gevestigde kunstenaars:
— Gebruiker organiseert langer lopende exposities: minimaal vier per jaar. die voormianieljk
in en oni liet it’ec’kencl bezocht kunnen wordemi:
— Parallel miie! de lopende tentoonstellingen iordt een stock opgebotnrd iiiet werk van de
hetreft’nde exposanten, in de vorni van tekeningen, grafiek, mnttltiples cmi dergelijke, evencils
docuumientatie zoals catalogi, nionografleën en recensies:
— Gebruiker draagt direct dciii wel indirect hij aan het cultureel klimciat en de culturele
uitstraling vcm Den helder en is bereid aan te shiltemi hij lokale culturele initiatieven,
activiteitemi en mani/estutus cmi daartoe samen te werken iiie! lokale regionale culturele
organisdities (culturele routes, sd7mnenhctngende exposities enzL t...)

2.5. Scholte had op basis van deze overeenkomsten een deel van liet pand in gebruik als Rob
Scholte Museum. Bezoekers hadden na betaling van de toegangsprijs toegang tot dit
museum. Een ander deel van het patid. gelegen aan de achterzijde.
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had Scholte in gebruik als atelier. In de voormalige kantine van het pand had Scholte een
oning ingericht waar hij met zijn partner, L. Snijder, en htin twee kinderen woonachtig
was.

2.6. Ttissen de gemeente en Scholte hebben besprekingen plaatsgevonden over de toekomst
van het pand. In een gespreksnotitie van 22januari 2014 staat onder meer:
Rob Scholte geeft aan dat hij twee verschillende gebritiksovereenkomsten niet de gemeente
heeft afgesloten. De ene betreft de ruimte die gebruikt wordt voor het Rob Scholte Musetmi
en de ander betreft de rtdmte die hij gebruikt als atelier.
Ten cianzien van de ruimte dciarin het niusetim bevestigt Rob Scholte dat de gemeente het
gc’hruik daarvan te allen tijde kan opzeggen niet inacÏitneming van een opzegternljn vcm drie
maanden. Hij zal deze numle verlaten op het moment dat de gemeente dctaromn vrciagt.
Tc’n cicmzien vcm de ruimnte met daarin het citelier geeft Rob Scholte aan dat in het
gehrtdkscontract stciat dat dit pas kan ii’ordemi opgezegd wanneer alle procedures rondom de
on/ii’ikkeling van het nieuwe stadÏmis zijn doorlopen. Aangezien er nog een
bestemmingsplanprocedure loopt dilsmede enkele bezwaar— en heroepszaken tegen besluiten
mc’t betrekking tot de nieuwbouw stadhuis is Rob Scholte vcin mening dat de gemc’ente niet
liet recht Ïieefi om op dit nioment het gebruik van de atelierruimte op te zeggen. t...]

2.7. Bij brief van 10 maart 2014 heeft de gemeente de overeenkomsten opgezegd tegen
1 september 2014. Bij hesltiit van 23 jtini 2014 heeft de gemeente die opzeggingen
opgeschort in verband met het voornemen om de plannen van Scholte voor permanente
vestiging van het Rob Scholte Mtiseum te toetsen op wenselijkheid en haalbaarheid. In dat
verband heeft Scholte van de gemeente tot 15 november 2014 de tijd gekregen om een
financiële onderbouwing voor zijn plannen in te dienen.

2.8. Rij brief van 23 mei 2011 heeft de gemeente aan Scholte bericht dat is geconstateerd dat
hij met zijn gezin in het pand woonachtig is, hetgeen niet is toegestaan. Bij brief van
21 augustus 2014 is Scholte een last onder dwangsom opgelegd: de illegale beoning van
het pand moet eindigen Ct1 alle daartoe getroffrn voorzieningen moeten worden verwijderd.
Het bezaar van Scholte tegen deze aanschrijving is op 2$ januari 20 1 5 gegrond verklaard
en de last is ingetrokken. In het advies van de Commissie Bezaarschriften Algemene
Kamer van 30 oktober 2011 dat is uitgebracht naar aanleiding van het bezaar van Scholte
staat: t...] De conimis.çie is van oordeel dat nu geen duidelijkheid bestaat over de inhoud van
de overeenkomst cmi het dus mogelijk is dat cle burgerlijke rechter de i,iÏioud van de
overeenkomst zo vast stelt dat de gemeente als private pclrtij een overeenkomst heeft gesloten

grond waarvan liet hezwciarcle is toegestaan te itonen in liet pand, vent’eerder onder deze
omnstandigheden op dit nionient geemi gebruik mocht maken van zijn
hamidhavingshevoegdÏ;eid. De commissie ziet in liet bestaan i’cm deze overeenkomst dan ook
een heÏenunering 001 —op dit fl10 nient— handÏiaveiid 01) te treden. t...

2.9. In een in opdracht van Scholte opgesteld stuk van 9 december 2014 staat:
t...) Het college van Burgemeester en iethouders vami cle gemeente Den 11e/der heeft
onderstaande besluiten genonien iiie! betrekking tot Rob Scholte en het Rob Schofle lh,setun,
gevestigd aan Middemiweg 1 72 — 1 74 te Den Ifelder. (...]
* De brziikleenovereenkomnst niet Rob Scholte van 1juli 2008 niet betrekking tot de ruimtes
1Iidclemiweg 1 2—174 zcil onverkort in acht worden genomen.
* De gebruikersovereenkomnst met Rob ScÏiolte van Iüjcinucuri 2012 met betrekking tot de
ruunites Middemveg 1 ‘2—1 ‘1. thans liet Rob Scholte Museum. zal onverkort in acht itordemi
gen ommien.
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* Het Rob Scholte Mttseu,iî, thans gevestigd in Midclemt’eg 1 72-1 74 krijgt de gelegenheid om

tilt te breiden naar de begctne grond en de keïderritimte van Middeniteg 172—1 74. In
ufircwhting van de verder besluitvorming voor de permanente vestiging van liet inusetmi. t...)
Dit stuk is ondertekend door Scholte, wethouder P.J.R. Kos en een getuige, maar niet door de
burgemeester en de andere wethouders van de gemeente.

2. 10. In een brief van 19 december 2014 schrijft de gemeente: (...} Verder hebben wij
besloten om ruimte te geveit aan een politiek—bestuurlijk trq/eet tot verkenning van de
mogelijke realisatie van een Rob Schohe Museum in het voormalige postkantoor. Wij gaan
daarbij tilt van een planning, waarbij ernaar gestreefd tordt rond 1 september 2015 een
beeld te Ï,ebbc’n van de mogelijke realisatie met daaraan voorafgaand halverwege die
periode, rond 1 april 2015, een eerste tussenstand.

2.11. In een e-mail van 1 februari 2015 schrijft Scholte aan de gemeente: (...) Op 9 december
2011 is er een gesprek gevoerd tussen Rob Scholte en wethouder Pieter Kos. (...) Dit gesprek
is vastgelegd in een door partijen en getuigen ondertekende overeenkomst. Deze
overeenkomst bepaalt dat de gebruiks— en bruikleenovereenkomsten voor nniseun en stttdio
zijn hersteld. (...)

2.12. Bij besluit van 17 november 2015 heeft de gemeente een traject voor een mogelijke
verkoop van het pand aan Scholte vastgelegd. Indien het niet in de zomer 2016 tot een
afronding zou komen, zou het pand aan derden worden verkocht. Bij besluit van 2 fehrtiari
2016 heeft de gemeente vastgesteld dat het traject was mislukt. Op 28juni 2016 heeft de
gemeente besloten over te gaan tot verkoop en ontwikkeling van het pand door middel van
een openbare verkoopprocedure.

2.13. Bij brieven van 28 maart 2017 heeft de gemeente beide overeenkomsten met Scholte
opgezegd per 30 juni 2017. Als reden daarvoor is de openbare verkoopprocedure opgegeven.

2.14. In een kort geding vonnis van 16 oktober 2017 heeft de voorzieningenrechter van deze
rechtbank de door de gemeente gevorderde ontruiming van het pand door Scholte afgeezen.

2.15. 13ij arrest van 13 maart 2018 heeft het hof Amsterdam de vordering van de gemeente
tot ontruiming alsnog toegewezen. Daarbij heeft het hof de vraag of sprake is van
huurovereenkomsten of gebruiksovereenkomsten onbeantwoord gelaten. v aarbij het hof
heeft overwogen dat uitgaande van de bedoeling van partijen hij het sluiten van de
overeenkomsten tegen de achtergrond van het broedplaatsenheleid. het vooralsnog
aannemeljker is dat het ging om tijdelijke ingebruikgeving en niet om huur. De ontruiming
is echter toegeezen op de grond dat Scholte ten aanzien van de door hem verschuldigde
vergoeding voor gas. water en licht een betalingsachterstand van € 19.519.7! had. De
ontruirningstermijn bedroeg een maand na betekening van het arrest.

2. 16. De gemeente heeft in het kader van de openbare verkoopprocedure op 1 november
2017 een bieding ontvangen. Bij besluit van 29 november 2017 heeft de gemeente het pand
gegund aan deze bieder, zijnde aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder BV.
(hierna te noemen: Tuin), Op 6 februari 2018 is ttissen de gemeente en Tuin een
koopovereenkomst met betrekking tot het pand tot stand gekomen.

2.17. Bij kort geding vonnis van 1 februari 2018 is de vordering van de gemeente tot
opheffing van een door Scholte op 29 november 201 7 gelegd beslag op het pand.
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welk beslag Scholte had gelegd op grond van zijn stelling dat tussen hem en de gemeente een
koopovereenkomst tot stand was gekomen. door de voorzieningenrechter van deze rechtbank
toegewezen. Dit vonnis is bij arrest van 1 8 december 2018 door het hof Amsterdam
bekrachtigd.

2.1$. Naar aanleiding van het arrest van het hof Amsterdam van 13 maart 2018 heeft de
raadsvrouw van de gemeente op diezelfde dag aan de raadsman van Scholte gevraagd of
Scholte het pand vrijwillig zou ontruimen. Het arrest is op 14 maart 2018 aan Scholte
betekend. waarna het pand op 17april2018 door de deurtaarder is ontruimd. De inboedel.
bestaande uit huisraad en uit kunstwerken, is door de deurwaarder opgeslagen.

2.19. Op 17april2018 heeft de gemeente verlof gekregen om in verband met door haar te
maken kosten van ontruiming conservatoir beslag te mogen leggen op roerende zaken
tvaaronder in ieder geval begrepen kunstvoorterpen en/of schilderijen in of gelegen rond het
pand, waarbij de vordering van de gemeente is begroot op €214.080,-. Ter gelegenheid van
de ontruiming heeft de gemeente het beslag doen leggen.

2.20. De raadslieden van partijen hebben vervolgens met elkaar gecorrespondeerd over de
afgifte van de huisraad aan Scholte en over het vrijgeven van de door de gemeente beslagen
goederen. Bij brief van 18 mei 201 $ is namens de gemeente aangegeven dat Scholte in de
gelegenheid werd gesteld om de huisraad (tevens bevattende een grote hoeveelheid spullen
uit het atelier van Scholte, in totaal 945 kuub) op te halen. aarbij de gemeente zich ten
aanzien van de opslagkosten alle rechten voorhehield. Voorts is namens de gemeente
aangegeven dat zij bereid was het beslag op de kunst erken op te heffen tegen afgifte van
een bankgarantie. Bij brief van 3 oktober 2018 is namens de gemeente aangegeven dat
Scholte nog tot 9 oktober 2018 in de gelegenheid werd gesteld om de htiisraad op te halen
zonder de opslagkosten te betalen. bij gebreke ttaarvan namens de gemeente een kort geding
aanhangig zou torden gemaakt. Na het uitbrengen van de dagvaarding heeft Scholte op
28 november 201$ de huisraad opgehaald, taarna het kort geding is ingetrokken. Ten
behoeve van de opslag van zijn spullen heeft Scholte met ingang van 16 november 201 8 een
opslagruimte van het Van Gogh gehuurd. Een bankgarantie in verband met het beslag op de
kunstwerken is nooit gesteld.

2.21. Bij vonnis van 23 januari 2019 heeft de rechtbank geoordeeld dat tussen Scholte en de
gemeente ten aanzien van het pand geen koopovereenkomst tot stand as gekomen. De door
Scholte gevorderde verklaring voor recht dat de gemeente onrechtmatig jegens hem heeft
gehandeld door de onderhandelingen over de verkoop van het pand voortijdig af te breken. is
wel toegewezen.

3. De vordering in conventie

3.1. De gemeente vordert na vermeerdering van eis - samengevat -:

primair
1. een verklaring voor recht dat de atelier- en museumovereenkomsten zijn geëindigd door
opzegging
subsidiair
tI. een verklaring voor recht dat de atelier- en museumovereenkomsten zijn geëindigd door
ontbinding:
meer subsidiair
III. ontbinding van de atelier- en museumovereenkomsten (ex artikel 7:23 1 BW):
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primair. sttbsidiair en meer subsidiair
IV. hoofdelijke veroordeling van gedaagden om de ontruimingskosten ad € 361.340,- te
betalen te vermeerderen met de wettelijke (handels)rente daarover vanaf de dag van
verschuldigdheid van de afzonderlijke bedragen althans vanaf de datum van verzuim, althans
de dag der dagvaarding:
V. hoofdeljke veroordeling van gedaagden om de btiitengerechtelijke kosten van € 944.22 te
betalen, te vermeerderen met de \ette1jke (handels)rente daarover vanaf de dag van het
wijzen, althans de betekening van het vonnis:
VI. hoofdeljke veroordeling van gedaagden om de kosten van het kort geding opgestart om
de htiisraad op te halen ter hoogte van 1 punt van het liquidatietarief te betalen, te
vermeerderen met de wettelijke (handels)rente daarover vanaf de dag van het wijzen, althans
de hetekening van het vonnis:
VII. hoofdelijke veroordeling van gedaagden om de dwangsom van € 2.000.- te betalen, te
vermeerderen met de wettelijke (handels)rente daarover vanaf de dag van het wijzen. althans
de betekening van het vonnis;
VIII. veroordeling van Scholte om een bedrag van € 19.519.71 te vermeerderen met de
wettelijke handeisrente daarover vanaf de dag van verschuldigdheid van de afzonderlijke
bedragen te voldoen, te vermeerderen met de gebruikskosten vanaf 1 juli te begroten op
€ 500,- per maatid;
IX. veroordeling van Scholte tot betaling (najuni 2019) van de opslagkosten voor de kunst
ad € 9.929,- per maand tot het moment dat de kunst niet meer is opgeslagen:
Primair, stibsidiair en meer sttbsidiair
X. hoofdetijke veroordeling van gedaagden om aan de gemeente te betalen de proceskosten
en de beslagkosten vermeerderd met de nakosten en wettelijke rente over de proceskosten.

3.2. De gemeente legt aan de vorderingen het volgende ten grondslag. Volgens de gemeente
moeten de atelier- en rnuseumovereenkotnsten worden gekwalificeerd als
bruikleenovereenkornsten en zijn deze rechtsgeldig opgezegd. Voor zover het zou gaan om
htittr, zijn de bepalingen van artikel 7:230a BW van toepassing en zijn de overeenkomsten
eveneens rechtsgeldig opgezegd, terijI Scholte geen beroep op de ontrtiimingsbescherming
ex artikel 7:230a BW heeft gedaan. Voor zover sprake zou zijn van enige andere vorm van
huur, geldt volgens de gemeente dat sprake is van tekortkomingen aan de zijde van Scholte
die de ontbinding van de overeenkomsten rechtvaardigen.

3.4. De gemeente legt voorts aan haar vorderingen ten grondslag dat Scholte op grond van
het arrest van het hof Amsterdam van 13 maart 2018 gehouden ‘as tot ontruiming van het
pand over te gaan, hetgeen hij heeft nagelaten \\aardoor de gemeente genoodzaakt was die
ontruiming zelf ter hand te nemen en daardoor kosten heeft gemaakt en schade heeft geleden.
Deze kosten en schade komen voor rekening van Scholte.

3.5. Scholte bettist de vordering en voert verweer. Dat verweer zal, voor zover relevant, bij
de beoordeling aan de orde komen.

4. De vordering in reconventie

4.1. Scholte vordert:
1. veroordeling van de gemeente van de door Scholte geleden schade op te maken bij staat en
te vereffenen volgens de wet en te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf
17april2018:
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II. veroordeling van de gemeente om bij wege van voorschot op de onder 1 gevorderde
schade te betalen een bedrag van € 379.329,91;
III. opheffing van het conservatoire beslag en sekwestratie van 17april 2018:
IV. bevel aan de gemeente om al die zaken die in opdracht van de gemeente tijdens de
ontruiming van 17 april 2018 bij Comenius zijn opgeslagen, af te geven aan Scholte onder
gelijktijdige voldoening van alle kosten die Scholte moet maken voor het transport en/of
verdere opslag op een andere locatie dan de Middenweg 1 72-1 74 te Den Helder.

4.2. Volgens Scholte moeten de atelier- en museumovereenkomsten tvorden beschoutd als
huurovereenkomsten. Deze zijn niet rechtsgeldig door de gemeente opgezegd en dus ook niet
geëindigd. Nti de gemeente niet meer in staat is Scholte het hem toekornende hmtrgenot te
verschaffen. is zij gehouden de schade die Scholte lijdt als gevolg van de wanprestatie van de
gemeente. te vergoeden. Deze schade bestaat in elk geval uit de door SchoÏte gemaakte
kosten van juridische rechtsbijstand ad € 231 .975,4 1, redelijke kosten ter vaststelling van
schade en aansprakelijkheid ad € 2.625.70 en kosten van verhuizing en opslag ad
€ 144.728,80. Verder voert Scholte aan dat ontruiming van het pand die in opdracht van. de
gemeente heeft plaatsgevonden, onrechtmatig was. Alle schade en kosten die daartiit voor
Scholte voortvloeien, komen dan ook voor rekening van de gemeente. Het conservatoire
beslag is daarom ten onrechte gelegd.

4.3. De gemeente hetist de vordering en voert vert\eer. Dat ver\eer zal. voor zover
relevant. bij de beoordeling aan de orde komen.

5. De beoordeling

Iii COltvc’fltiC

5.1. De eerste vraag die de gemeente ter beanttoording heeft oorge1egd, is hoede atelier-
en museumovereenkomsten moeten worden gekwalificeerd. Volgens Scholte is die vraag
niet meer aan de orde nu de rechtbank in het verwijzingsvonnis van 12 september 2018 al
heeft geoordeeld dat sprake is van huurovereenkomsten. Scholte voert aan dat de beslissing
van de rechtbank moet worden beschouwd als een bindende eindbeslissing waaraan ook de
kantonrechter in deze gebonden is.

5.2. liet betoog van Scholte gaat niet op. Zoals uit artikel 71 lid 3 Rv al volgt, beslist de
ven ijzende rechter aan de hand van zijn voorlopig oordeel over het onderwerp van het
geschil. Na venijzing is de volgende rechter weliswaar gebonden aan de verwijzing (zie
artikel 71 lid 5 Rv) maar niet aan het voorlopig oordeel van de verwijzingsrechter
betreffende het ondererp van geschil. Het gaat immers om een voorlopig oordeel van de
verwijzingsrechter, tvaarbij geoordeeld is zonder dat partijen ter zitting zijn gehoord en
zonder dat daartegen hoger beroep mogelijk is. Van een bindende eindbeslissing in de door
Scholte bedoelde zin is geen sprake. De kantonrechter zal zich dtis zelfstandig een oordeel
moeten vormen over de kwalificatie van de overeenkomsten.

5.3. Hoewel de kantonrechter van oordeel is dat uit de overeenkomsten zelf en de latere
correspondentie tussen partijen kan worden afgeleid dat hen bij het aangaan van de
overeenkomst bruikleen voor ogen heeft gestaan. kan het antwoord op de vraag of sprake is
van bruikleen of htiur verder in het midden blijven. Immers ook als sprake zou zijn van huur
is de primaire vordering van de gemeente aarbij wordt gevorderd om te verklaren voor
recht dat de overeenkomsten door opzegging zijn geëindigd. toeijsbaar. Daarvoor is het
volgende redengevend.
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5.4. De gemeente voert aan dat voor zover sprake is van huur, deze huur valt onder het
regime voor “overige bedrijfsruimte” ex artikel 7:230a 8W. Nu dat huurregime aan de
opzegging van de huurovereenkomst geen verdere vereisten stelt, zijn de atelier- en
museumovereenkomsten door de opzegging van de gemeente van 28 maart 2017 per 30 juni
20] 7 rechtsgeldig geëindigd. Van de mogelijkheid van ontruimingsbescherming die artikel
7:230a BW biedt, heeft Scholte geen gebrtiik gemaakt. Hij was dus gehouden het pand op
uiterlijk 30jtini 2017 leeg en ontruimd aan de gemeente op te leveren.

5.5. Volgens Schotte was sprake van woonruimte gelet op het feit dat Scholte in het pand
met zijn gezin woonachtig was en de gemeente daarvan in elk geval vanaf 2014 op de hoogte
was. Indien het gaat om een gehuurde ruimte die meerdere functies heeft (wonen en werken),
welke ftincties door elkaar heen lopen, is splitsing in afzonderlijke huurcontracten niet
mogelijk en heeft de huurder recht op de meest vergaande huurbescherming die de wet biedt,
te weten die voor de huur van woonruimte. Uitgaande van dat huurregirne. is de huur niet
rechtsgeldig opgezegd laat staan geëindigd, aldus Scholte. Subsidiair voert Scholte aan dat
sprake is van bedrijfsruimte ex artikel 7:290 BW omdat vanuit het gehiturde verkoop van
kunstwerken plaatsvond. Ook in dat geval is de huur niet rechtsgeldig opgezegd. laat staan
geëindigd.

5.6. Voor het antwoord op de vraag telk huurregime op een huurovereenkomst van
toepassing is. is in elk geval de bestemming van het gehuurde van belang. In dat verband is
niet alleen relevant wat in de htiurovereenkomst ten aanzien van de bestemming is bepaald
maar ook wat partijen, mede in aanmerking de inrichting van het gehuurde. omtrent het
gebruik daarvan voor ogen heeft gestaan.

5.7. Uitgaande van voornoemd criterium faalt de stelling van Scholte dat sprake is van huur
van woonruimte. De beide overeenkomsten zien op ruimten in een voormalig postkantoor,
dus een bedrijfsgebouw en geen woning. Uit de omstandigheid dat Scholte zelf
woonvoorzieningen in het pand heeft aangebracht, zoals een keuken en een badkamer, volgt
al dat het pand bij aanvang van de httur voor bewoning niet geschikt was. De
overeenkomsten zijn tot stand gekomen in het kader van het broedplaatsenheleid met het oog
op het faciliteren en stimuleren van culturele initiatieven. Uit de atelierovereenkomst volgt
dat het gehuurde in gebrttik is gegeven als broedplaats voor kunst en cultuur. In de
museurnovereenkomst is opgenomen dat Scholte de ruimte als expositieruimte dient te
gebruiken. Scholte heeft het pand ook als atelier en museum in gebruik genomen. Zijn
woonplaats had Scholte ten tijde van de aanvang van beide overeenkomsten in Egmond aan
den Hoef. Uit niets blijkt dat partijen hij aanvang an de overeenkomsten voor ogen heeft
gestaan het pand als oonruimte te bestemmen. De enkele omstandigheid dat Scholte op
enig moment het pand mede als woning is gaan gebruiken en de gemeente daarvan op de
hoogte is geweest, kan aan de overeengekomen bestemming niets veranderen. Nog
daargelaten dat de gemeente met die heoning nooit heeft ingestemd en heeft getracht
daartegen op bestuursrechteljke wijze op te treden, geldt dat een huurder niet (eenzijdig)
kan heerkstelligen dat het toepasselijke huurregime tvijzigt door het gehuurde op een
andere wijze te gaan gebruiken dan partijen waren overeengekomen. Voor zover Scholte
betoogt dat uit de gegrondverklaring van zijn bezwaar tegen de last onder dwang in verband
met de illegale bewoning, volgt dat de gemeente alsnog akkoord is gegaan met bewoning van
het pand. faalt dit betoog. In de gegrondverklaring zelf staat niet waarom het bezaar
gegrond is verklaard. Blijkens het advies van de bezwaarschriftcommissie dat aan de
gegrondverklaring vooraf is gegaan, waren de onduidelijkheid over de overeenkomst tussen
Scholte en de gemeente en de mogelijkheid dat door de burgerlijke rechter vastgesteld zoti

kunnen worden dat Scholte in het pand mocht wonen. aanleiding om de gemeente te
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adviseren op dit moment geen gebruik te maken van handhavingsbevoegdheid. Nu partijen
ten tijde van de gegrondverklaring van het beztaar nog met elkaar in overleg waren over de
definitieve vestiging van het museum in het pand en/of de aankoop daarvan, lag een gang
van de gemeente naar de civiele rechter om de illegale bewoning te bestrijden niet voor de
hand. Daaruit kan echter niet orden afgeleid dat de gemeente alsnog akkoord is gegaan met
die bewoning. Van verjaring is evenmin sprake. althans. als het recht van de gemeente om
tegen de illegale bewoning op te treden verjaard zou zijn. volgt daaruit niet dat daarmee ook
het wettelijke huurregirne dat op woonruimte ziet. van toepassing is geworden. Nu van huur
van woonruimte geen sprake was, kan Scholte geen beroep doen op de bepalingen
betreffende opzegging en beëindiging van de huur van woonruimte.

5.8. Scholte heeft voorts betoogd dat sprake is van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290
BW. Daarvan zou sprake zijn als het pand krachtens de huurovereenkomst bestemd is voor
de uitoefening van een kleinhandelsbedrjf. restaurant- of cafébedrjf. van een afliaat- of
besteldienst of van een ambachtsbedrjf, een en ander indien in het gehuurde een voor het
publiek toegankelijk lokaal heeft voor rechtstreekse levering van roerende zaken of diensten
aanwezig is. Volgens Scholte is voor wat betreft het gehuurde aan dit criterium voldaan
omdat van daartiit. overeenkomstig de bedoeling van partijen. ook ktinst erken werden
verkocht. De gemeente heeft betwist dat sprake is van bedrijfsruimte in de zin van artikel
7:290 BW. Zij voert daartoe aan dat een atelier op zich zelf al niet valt onder de definitie van
middenstandsbedrjfsruirnte zoals opgenomen in artikel 7:290 BW. Voorts wijst zij er op dat
het atelier niet beschikt over een voor het publiek toegankelijk lokaal. Voor wat betreft het
museumdeel voert de gemeente aan dat ook als sprake zou zijn van verkoop van
kunstwerken. de nadruk ligt op het exposeren van kunst. hetgeen evenmin valt onder de
definitie van m iddenstandsbedrjfsruimte.

5.9. De kantonrechter overweegt als volgt. Ook hier geldt ten aanzien van de bestemming dat
niet alleen relevant is vat in de huurovereenkomst ten aanzien van de bestemming is
bepaald, maar ook wat partijen mede in aanmerking de inrichting van het gehuurde omtrent
het gebruik daarvan voor ogen heeft gestaan. Blijkens de tekst van de atelierovereenkomst
as het de bedoelinsz van partijen om het pand te gebruiken in het kader van het
broedplaatsenheleid van de gemeente. Scholte zelf heeft verklaard dat hij het atelier
gebruikte voor het vervaardigen en verzamelen van kuinstt erken. Voor zover het partijen bij
het aangaan van de overeenkomst al voor ogen heeft gestaan dat vanuit het atelier ook
verkoop zou plaatsvinden, geldt dat het gehuurde niet beschikte over een voor het publiek
toegankelijk lokaal. De gemeente heeft immers onvoldoende eersproken aangevoerd dat
het atelier alleen op afspraak te betreden was zodat ‘ an het (vrijelijk) in— en uitlopen van het
atelier geen sprake was. Ten aanzien van het museumgedeelte volgt uit de overeenkomst dat
de expositie van kunst voorop stond. Dat past ook bij het wezen van een museum. te eten
het verzamelen, het hearen en het tentoonstellen van (in dit geval) kunstwerken. Daarop
zien ook vrijwel alle bepalingen van artikel 14 van de overeenkomst die betrekking hebben
op het gebruik van het pand.
In slechts één bepaling wordt gerefereerd aan verkoop van de kunstwerken waarbij het dan
ook nog gaat om rnogeljke erkoop. In dit geval moet de verkoop van kunst dan ook als
een ondergeschikt element van de overeenkomst en van hetgeen partijen bij het aangaan
daarvan voor ogen stond. worden beschou\\d. Van middenstandsbedrjfsruimte in de zin van
artikel 7:290 BW kan voorts alleen sprake zijn indien het gaat om verkoop aan particulieren,
dtis detailhandel. Uit de door Scholte overgelegde grootboekrekeningen zou weliswaar
afgeleid kunnen worden dat kunstwerken zijn verkocht. maar daaruit blijkt niet dat sprake
‘sas van verkoop aan (overegend) particulieren.
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Zoals de gemeente onvoldoende weersproken heeft aangevoerd, waren bij de tentoongestelde
kunstwerken geen prjskaartjes te zien. Scholte heeft zelf verklaard dat hij zijn kunstwerken
verkocht aan andere musea en dat mogelijke kopers zich bij hem moesten vervoegen om een
kunstwerk te kunnen kopen. Gelet hierop kan niet worden gezegd dat sprake tvas van
detailhandel. Ten slotte geldt dat, voor zover op grond van het voorgaande al niet
geconcludeerd zou ktinnen worden dat het gebruik van het gehuurde door Scholte niet valt
onder middenstandsbedrjfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW, van plaatsgebondenheid
geen sprake was. Scholte is. gelet op zijn klantenkring, voor de verkoop van zijn
kunstwerken niet aflankeljk van de locatie Middenweg 172-174 te Den Helder: een
kunstenaar met de statuur van Scholte kan zich in feite overal vestigen omdat
geïnteresseerden in zijn werk hem altijd wel weten te vinden.

5. 10. Gelet op het voorgaande is van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW geen
sprake zodat het beroep van Scholte op de beschermende bepalingen die zien op opzegging
en beëindiging van de huur die van toepassing zijn op middenstandsbedrjfsruimte ook niet
op gaat. Dit betekent voorts dat sprake is van bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW.
De huur van een dergelijke ruimte eindigt door opzegging door de verhuurder met. zoals in
de overeenkomsten is bepaald. inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. De
verhuurder hoeft voor de opzegging geen (wettelijke) gronden aan te voeren. Vast staat dat
de gemeente op 28 maart 2017 heeft opgezegd tegen 30juni 2017 waardoor de opzegtermijn
in acht is genomen. Daarbij is ook de ontruiming aangezegd. Scholte had de mogelijkheid
om op grond van artikel 7:230a BW binnen twee maanden na de 30juni 2017 een
(voonaardeljk) verzoek tot opschorting van de ontruiming bij de kantonrechter in te dienen.
maar hij heeft dit nagelaten. Dat betekent dat de huur is geëindigd op 30juni 2017 en Scholte
op die dattim het gehuurde leeg en ontrtmimd aan de gemeente had moeten opleveren.

5.11. Scholte betoogt nog dat hij op 9 december 2014 met de gemeente is overeengekomen
dat hij zich permanent in het pand kon vestigen en verijst daarbij naar het in zijn opdracht
opgestelde sttik van diezelfde datum. Dit is door de gemeente weersproken. De kantonrechter
oordeelt dat, nog daargelaten dat Scholte aan dat stuk geen rechten kan ontlenen nu het
slechts door één ethouder is getekend, daaruit niet worden afgeleid dat de gemeente
instemde met permanente vestiging van Scholte in het pand. Zoals de gemeente in de brief
van 1$ december 2014 ook aangeeft. was sprake van een traject waarin de realisatie van het
Rob Scholte Museum in het pand onderzocht zoti orden. Daaruit volgt dat dit onderzoek
zou kunnen leiden tot de conclusie dat het museum niet haalbaar was. Bovendien staat in het
sttik van 9 december 2014 dat de atelier- en mtmseurnovereenkornsten onverkort gehandhaafd
zullen worden. In beide overeenkomsten zijn expliciet opzeggingsmogelijkheden opgenomen
en tc)en voor de gemeente duidelijk erd dat vestiging van een Rob Scholte Museum niet
mogelijk was, was zij gerechtigd om van die opzeggingsmogelijkheden gebruik te maken.

5.12. Volgens Scholte was de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en billjkheid
onaanvaardbaar omdat hij al lange tijd met zijn gezin in het pand woonachtig ‘as en hij in
het pand had geïnvesteerd om dit als museum geschikt te maken.
De gemeente heeft aangevoerd dat deze omstandigheden voor rekening en risico van Scholte
komen en heeft weersproken dat de opzegging naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar was. De kantonrechter is met de gemeente van oordeel dat de
door Scholte aangevoerde omstandigheden niet maken dat de opzegging naar maatstaven van
redelijkheid en billjkheid onaanvaardbaar is. Hoewel het pand bestemd is om te worden
gebruikt als mtmsetmm en atelier en niet voor beoning. is Scholte zonder toestemming van de
gemeente en aanvankelijk zelfs zonder haar medeweten met zijn gezin in het pand gaan
wonen.
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Dat hij het pand. zeker toen duidelijk was geworden dat er geen permanent Rob Scholte
Museum zoti komen. op enig moment weer zou moeten verlaten, was een risico waarmee
Scholte rekening had kttnnen en moeten houden. Scholte heeft zijn investeringen in het pand
slechts in beperkte mate onderbouwd. Als die investeringen inderdaad uitkomen op een
bedrag van 23.632,04 (de gemeente betwist dat), geldt dat de hoogte daarvan, mede gelet
op de grootte van het gehuurde. de duur van het gebruik en de omstandigheid dat Scholte
geen geldelijke vergoeding voor het gebrtiik verschuldigd tas, niet zodanig is dat deze de
opzegging naar maatstaven van redelijkheid en biltjkheid onaanvaardbaar maakt.

5.13. Gelet op het voorgaande is de primaire vordering van de gemeente toewijsbaar en
komt de kantonrechter aan de subsidiaire (II) en meer subsidiaire (IIE) niet meer toe. Daarbij
gaat de kantonrechter voorbij aan het verweer van Scholte dat de gemeente niet ontvankelijk
moet worden verklaard omdat door de verkoop vaii het pand aan Tuin de rechten en
verplichtingen voortvloeiende uit de htittrovereenkornst op Tuin zijn overgegaan en de
gemeente daarop geen beroep meet kan doen. Nog daargelaten dat blijkens artikel 7:226 BW
alleen de rechten en verplichtingen van de verhuurder uit de huurovereenkomst die na de
vervreemding van het gehuurde opeisbaar orden. op de nietiwe eigenaar overgaan, geldt dat
de huurovereenkomst al v66r de verkoop en levering, namelijk op 30juni 2017, is geëindigd.
Ook het verweer dat de gemeente bij haar vordering geen belang meer heeft. wordt
ver\orpen. Het conflict tussen partijen over de kalificatie van de overeenkomsten houdt
partijen al jaren verdeeld en alleen al daarom heeft de gemeente belang bij een beslissing op
haar vordering.

5.14. De gemeente vordert voorts veroordeling van Scholte tot betaling van de gemaakte
ontruimings- en opslagkosten die de gemeente begroot op € 361.340.-. De gemeente voert
daartoe aan dat Scholte gelet op het arrest van het hof Amsterdam gehouden was het pand op
uiterlijk 13 april 2018 leeg en ontruimd aan de gemeente op te leveren. Omdat Scholte dit
naliet. heeft de gemeente het pand door de deurtaarder laten ontruimen waarvoor zij kosten
heeft gemaakt die voor rekening van Scholte dienen te komen. De huisraad van Scholte,
circa 945 kuub, heeft zij laten opslaan evenals de kunstcollectie \\aarop de gemeente beslag
had gelegd. Hoewel Scholte keer op keer in de gelegenheid is gesteld om de huisraad op te
halen, heeft hij dit pas op 28 november 2018 gedaan. De opslagkosten komen uit hoofde van
zaakwaarneming eveneens voor rekening van Scholte. aldtis de gemeente.

5.15. Scholte voert aan dat hij geen vergoeding van kosten verschtildigd is omdat de
ontruiming. gelet op het ver’ ijzings onnis van 12 september 2018 waarin is geoordeeld dat
sprake was van huur, onrechtmatig Dit vertveer kan niet slagen. Het hof Amsterdam
heeft Schotte immers veroordeeld tot ontruiming van het pand op grond van zijn oordeel dat
ontbinding van de overeenkomsten ongeacht de kalificatie daarvan, wegens niet nakoming
van een daaruit voortvloeiende betalingsverplichting. gerechtvaardigd Dus ook als
aangenomen moet orden dat de overeenkomsten als huur gek\\alificeerd kunnen orden.
as de ontruiming rechtmatig. I)aar komt bij dat, zoals hiervoor is overwogen en beslist, ook
indien sprake as van huur. de overeenkomsten rechtsgeldig aren opgezegd zodat Scholte
uit dien hoofde evenmin aanspraak op gebrtiik van het pand had.

5.16. Scholte betwist voorts dat sprake is van zaakwaarneming omdat de gemeente zich
zonder redelijke grond heeft ingelaten met de behartiging van de belangen van Scholte. De
gemeente is tot ontruiming overgegaan zonder Seholte in de gelegenheid te stellen zelf te
ontruimen en heeft het hem tijdens de ontruiming feitelijk onmogelijk gemaakt om zijn
inboedel mee te nemen. Enig overleg over de ontruiming of de opslag van de inboedel heeft
niet plaats gevonden.
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Toen de inboedel was opgeslagen wilde de gemeente deze alleen maar afgeven indien en
zodra Scholte tenminste een bedrag van € 60.000.- aan opslagkosten zou betalen, waarbij de
gemeente dreigde de inboedel te vernietigen, aldus Scholte.

5.1 7. Ook dit verweer kan niet slagen. Het moet Scholte voorafgaande aan de ontruiming
duidelijk zijn geweest dat de gemeente serieus streefde naar het leegkomen van het pand: de
verhouding tussen de gemeente en Scholte was toen al behoorlijk verstoord en bovendien
had de gemeente het pand verkocht. Op de dag dat het arrest werd gewezen. is Scholte al
gevraagd of hij vrijwillig tot ontruiming zoti overgaan en de dag daarop is het arrest betekend
en de ontruiming aangezegd. Het had onder deze omstandigheden op de weg van Scholte
gelegen om zelf te zorgen voor tijdige ontruiming dan wel maatregelen ter voorkoming of tot
opschorting van de ontruiming te nemen. Gesteld noch gebleken is dat Scholte iets deed.
Toen de gemeente op de aangezegde dag tot ontruiming overging. Scholte zelf niets had
geregeld of regelde en er vermoedelijk door hem. gelet op de omvang van de inboedel. op
dat moment ook niets meer te regelen viel, was de gemeente gedwongen om de inboedel op
te slaan. Nog daargelaten dat de APV het niet toeliet om de goederen op straat te zetten. had
de gemeente ook rekening te houden met de belangen van Scholte door zorgvuldig met de
goederen om te gaan. Scholte is vervolgens meerdere keren in de gelegenheid gesteld om de
goederen op te halen, ook zonder opslagkosten te betalen. Hij deed dat uiteindelijk pas onder
de drtik van een door de gemeente aangespannen kort geding. Onder deze omstandigheden
moet het ervoor gehouden worden dat de gemeente zich op redelijke gronden heeft ingelaten
met de behartiging van de belangen van Scholte. Hij zal de kosten van ontruiming en opslag
dan ook moeten vergoeden. Dergelijke kosten had hij overigens ook moeten maken als hij de
ontruiming en opslag zelf zou hebben geregeld.

5.18. De gemeente heeft het door haar in verband met de ontruiming en opslag gevorderde
bedrag ad € 361.304.- nader onderhoutd door het in het geding brengen van de facturen van
de deurwaarder, de taxateur, de verzekeraar, de aannemer. de bewakingsdienst en de
bedrijven aarbij de kunst en de verdere inboedel zijn opgeslagen. Scholte heeft deze
facturen noch de hoogte ervan betwist zodat van de juistheid daarvan moet worden
uitgegaan. Dit bedrag zal dan ook worden toegewezen. De kantonrechter gaat hierbij voorbij
aan het ter comparitie gevoerde betoog van Scholte dat hij nog in staat moet worden gesteld
om schriftelijk te reageren op de laatste vermeerdering van eis van de gemeente. Zo Scholte
al onvoldoende in staat was om daarop ter comparitie te reageren. had hij gelet op de datum
waarop de eisvermeerdering is ingediend. te weten 6 maart 2019. en de datum waarop de
comparitie plaatsvond. 25jtini 2019. voldoende gelegenheid om een akte te nemen.

5.19. Tegen de vordering tot veroordeling van Scholte tot betaling van de opslagkosten voor
de kunst najuni 2019 ad €9.929,- per maand tot het moment waarop de kunst niet meer is
opgeslagen. is verder geen nader verweer gevoerd, zodat ook deze vordering zal worden
toegewezen.

5.20. Omdat Scholte ondanks aanmaningen van de gemeente natiet zijn inboedel op te halen.
heeft de gemeente een kort geding tegen hem aanhangig gemaakt. Dit kort geding heeft de
gemeente vlak voor de geplande zitting ingetrokken omdat Scholte de inboedel, met
uitzondering van de beslagen kunstterken. toen alsnog had opgehaald.
In dit verband vordert de gemeente veroordeling van Schotte tot betaling van de kosten van
het kort geding ter hoogte van 1 punt van het toepasselijke liqitidatietarief. Deze vordering
zal bij gebrek aan voldoende grondslag worden afgewezen. Immers, de gemeente had er voor
kunnen kiezen om over het liquidatietarief met Scholte te overleggen alvorens het kort
geding in trekken.
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Ook had zij bij de voorzieningenrechter een kostenveroordeling ktinnen vorderen. Nu zij dit
niet heeft gedaan. dienen deze kosten voor rekening van de gemeente te blijven.

5.21. De gemeente heeft betaling van een bedrag van € 944.22 aan buitengerechteljke kosten
gevorderd, welke vordering zij heeft gegrond op het bepaalde in artikel 6:96 lid 2 stib c BW.
Scholte heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen deze vordering. Voor de verschtildigdheid
van btiitengerechteljke kosten bestaat op grond van het Besltiit vergoeding voor
huitengerechteljke incassokosten pas recht op vergoeding van deze kosten indien
daaderkeljk incassohandelingen zijn verricht. Het versturen van de zogenaamde 14 dagen
brief is bij een niet-consument als schuldenaar niet relevant, zodat in beginsel een enkele
brief van de gemeente voldoende is. Echter. nu de gemeente niet nader is ingegaan op liet
gemotiveerde verweer van Scholte dat geen (relevante) incassowerkzaamheden zijn verricht.
ziet de katitonrechter aanleiding de gevorderde buitengerechteljke kosten af te wijzen.

5.22. Voorts heeft de gemeente veroordeling van Scholte tot betaling van de ingevolge liet
arrest van het Hof van 13 maart 201 $ verbeurde dtvangsommen ad € 2.000,- gevorderd.
Scholte heeft de vordering betwist maar geen specifiek verweer tegen deze vordering
gevoerd. In liet arrest zijn Scliolte en zij die (overigens) verblijven in de onroerende zaak aan
de Middeineg 172-174 te Dcii Helder veroordeeld om binnen dertig dagen na betekening
van liet arrest liet pand te ontruimen en ontruimd te houden op straffe van verbeurte van een
dwangsom van € 500. per dag. Dit arrest is op 14 maart 201$ aan Scholte betekend zodat op
uiterlijk 14april2018 aan de veroordeling voldaan had tiioeten zijn. Vast staat dat op 17
april 201$ door Scholte nog geen begin van ontruiming was gemaakt. Omdat de gemeente op
die dag zelf niet de ontruiming is aangevangen. zal de dwangsom voor drie dagen torden
toegewezen, dtis tot een bedrag van € 1 .500.-.

5.23. De gemeente heeft teii slotte betaling van een bedrag van € 19.519.71 gevorderd in
verband met het over de periode van 20 1 2 tot 1 juli 201 7 onbetaald laten door Scliolte van de
overeengekomen vergoeding van € 500,- per maand voor gas, water en elektriciteit. Scliolte
betwist deze vordering en voert daartoe liet volgeiide aan. Ten eerste stelt hij dat de
gemeente nooit heeft voldaan aan haar verplichting om jaarlijkse afrekeningen op te stellen.
op grond waarvan Scholte de betaling heeft gestaakt. De juistheid van de uiteindelijk in
december 2016 verzonden afrekening over de periode 2012 tot en met augustus 2016 wordt
door Scholte hetxist. len teede beroept Scholte zich op verrekening met de door hem in
liet pand gepleegde investeringen, waardoor per saldo een vordering van Scholte op de
gemeente resteert.

5.24. De kantonrechter begrijpt het verweer van Scholte dat hij de betaling heeft gestaakt
wegens liet niet verkrijgen van een jaarlijkse eindafrekening als een beroep op opschorting.
Opschortiiig leidt tot uitstel van de overeengekomen prestatie, niet tot afstel. Vast staat dat de
gemeente in december 2016 alsnog een eindafrekening over de periode 201 2 — 2016 heeft
toegestuurd en daartiiee aan haar verplichtingen jegens Scholte heeft voldaan. Scholte was
dan ook gehouden het termjiibedrag van € 500.- over die periode alsnog te voldoen. Uit de
eindafrekening blijkt dat Scholte over de periode 2012 — 2016 een bedrag van € 16.519.71
verschuldigd tvas en dat de kosten van het werkelijk verbruik hoger lagen dan het door
Scholte te betalen voorschot.
Het bedrag vati € 1 6.5 19.71 gerekend tot 1 januari 20 1 7 is dan ook toev ijsbaar.
Voor wat betreft het jaar 2017 geldt dat liet beroep op opschorting faalt omdat de
verplichting van de gemeente om een eindafrekening toe te sttiren. pas oiitstaat na afloop van
dat jaar en er voor Scholte, gelet op de in december 2016 ontvangen eindafrekening,
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geen reden was om te veronderstellen dat hij aan voorschot méér moest betalen dan de
kosten van het daadwerkelijk verbruik. Dat betekent dat Scholte over de periode 1 januari
201 7 tot 1 mei 2018 nog een bedrag van € 8.000,- aan kosten voor nutsvoorzieningen
verschuldigd is.

5.25. Het beroep van Scholte op verrekening met door hem in het pand gepleegde
investeringen faalt eveneens nu Scholte heeft nagelaten te onderbouwen op grond waarvan
deze kosten voor rekening van de gemeente zouden moeten komen.

5.26. De conclusie in conventie is dat zullen worden toegewezen:
- de vordering tot verklaring voor recht dat de atelier- en museumovereenkomsten op 1 juli
201 7 zijn geëindigd door opzegging;
- de vordering tot veroordeling van Scholte tot betaling van de ontruimings- en opslagkosten
ad € 361.310.-:
- de vordering tot veroordeling van Scholte tot betaling van de opslagkosten voor de kunst ad
€ 9.929,- per maand vanaf 1 juli 2019 tot het moment waarop de kunst niet meer is
opgeslagen:
- de vordering tot veroordeling van Scholte tot betaling van de verbeurde dangsom tot een
bedrag van € 1 .500,-;
- de vordering tot veroordeling van Scholte tot betaling van een bedrag van € 16.519,71 plus
een bedrag van € 8.000,- wegens kosten nutsvoorziening.
Voor zover over de hiervoor toegewezen bedragen rente is gevorderd, is de verschuldigdheid
daarvan door Scholte niet betwist, zodat deze voor toewijzing gereed ligt, met dien verstande
dat de etteljke zal orden toegewezen en niet de wettelijke handelsrente, nu in deze zaak
in het midden is gelaten of sprake is van bruikleen of van huur van bedrijfsruimte.

5.27. Scholte zal als de grotendeels in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten torden
veroordeeld, waaronder de beslagkosten en nakosten, als na te melden, vermeerderd met dc
etteljke rente bij niet tijdige voldoening.

5.2 8. Met betrekking tot de mede gedagvaarde gedaagden sub 2 wordt het volgende
overwogen.
De kantonrechter gaat ervan uit. dat met gedaagden sub 2 niet de partner en kinderen van
Scholte orden bedoeld, omdat de identiteit van deze personen bekend is hij de gemeente.
Anders dan de gemeente kennelijk meent. moet worden aangenomen dat gedaagden sub 2 in
deze procedure niet in rechte zijn verschenen. Nergens tiit de stukken van Scholte blijkt dat
zijn gemachtigde tevens als gemachtigde van gedaagden sub 2 is verschenen. l’egen
gedaagden sub 2 ordt daarom verstek verleend. Weliswaar wordt vonnis op tegenspraak
gewezen ten aanzien van alle gedaagden (stib 1 en 2). maar de gemeente heeft verzuimd om
de akte wijziging van eis aan gedaagden sub 2 te heteken zoals bepaald in artikel 130 lid 3
Rv, zodat ten aanzien van deze gedaagden alleen de gevorderde verklaring voor recht zal
worden toegetvezen en de overige vorderingen ztillen worden afgewezen. De proceskosten
zttllen. gelet op de uitslag van de procedure. ten aanzien van gedaagden sub 2 worden
gecompenseerd als na te melden.

In rc’con ventje

5.29. Hetgeen hiervoor in conventie is overt ogen moet als hier geheel herhaald en ingelast
worden beschoutt d.
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5.30. De vorderingen in reconventie zijn in de eerste plaats gebaseerd op de grondslag dat
tussen de gemeente en Scholte nog een huurovereenkomst bestaat. Uit hetgeen in conventie
is overwogen en beslist, volgt echter dat voor zover al sprake zou zijn geweest van
huurovereenkomsten, deze rechtsgeldig zijn geëindigd. Daarmee faalt deze grondslag. De
teede grondslag is gelegen in de stelling van Scholte dat de ontruiming van 17 april 2018
onrechtmatig jegens hem was. Uit hetgeen in conventie is overwogen en beslist, volgt dat
ook die grondslag niet kan slagen. Dat leidt ertoe dat de vorderingen in reconventie integraal
zullen worden afgewezen.

5.31. Als de in het ongelijk gestelde partij zal Scholte in de proceskosten worden
veroordeeld, waaronder de nakosten als na te melden, vermeerderd met de wettelijke rente
bij niet tijdige voldoening. In verband met de samenhang met de vordering in conventie zal
in reconventie worden volstaan met het toekennen van 1 salarispunt.

6. De beslissing

Iii con ventje

6. 1. verklaart voor recht dat de overeenkomsten 1 en 2 (de atetierovereenkomst en de
museumovereenkomst) op 1juli 201 7 zijn geëindigd door opzegging:

6.2. veroordeelt Scholte om binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis tegen ktvijting aan
de gemeente te betalen € 361.340,-- wegens ontruimingskosten, te vermeerderen met de
wettelijke rente daarover vanaf de dag van verschuldigdheid van de afzonderlijke bedragen
tot aan de dag der voldoening:

6.3. veroordeelt Scholte om aan de gemeente te betalen € 1 .500.-- wegens verheurde
dwangsommen, te vermeerderen met de wettelijke rente daarover vanaf de dag van
betekening van het vonnis tot aan de dag der voldoening

6.4. veroordeelt Scholte om aan de gemeente te betalen bedragen van respectievelijk
€ 16.519.71 en € 8.000.-- wegens vergoeding voor gas, water en elektriciteit, te
vermeerderen met de etteljke rente daarover vanaf de dag van verschuldigdheid van de
afzonderlijke bedragen tot aan de dag der voldoening:

6.5. bepaalt dat Scholte najuni 2019 de opslagkosten voor ktinst ad € 9.929,-- per maand
verschuldigd is en veroordeelt Scholte tot betaling van dit bedrag aan de gemeente tot het
moment dat de kunst niet meer is opgeslagen:

6.6. veroordeelt Scholte tot betaling van de proceskosten, die de kantonrechter aan de kant
van de gemeente tot en met vandaag vaststelt op:
dagvaarding m.b.t. Scholte € 99,91
griffierecht € 952.00
bes lagkosten € 2.626.00
salaris gemachtigde € 96 1.00

en veroordeelt Scholte tot betaling van € 120.-- aan nasalaris voor zover daadt\erkelijk
nakosten door de getneente orden gemaakt. welke kosten dienen te worden voldaan binnen
14 dagen na betekening van dit vonnis en voor het gevat voldoening niet binnen deze termijn
plaatsvindt te vermeerderen met de wettelijke rente over voormeld bedrag vanaf 14 dagen na
betekening van dit vonnis tot aan de dag der voldoening:
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6.7. wijst de vordering ten aanzien van Scholte voor het overige af:

6.8. wijst de vordering voor het overige af ten aanzien van gedaagden sub 2:

6.9. compenseert de proceskosten ten aanzien van gedaagden stib 2 atdtis, dat iedere partij de
eigen kosten draagt:

bi recon ventje

6.10. wijst de vordering van Schofte af;

6. 11. veroordeelt Scholte tot betaling van de proceskosten. die de kantonrechter aan de kant
van de gemeente tot en met vandaag vaststelt op € 961,-- aan salaris gernachtigde.
en veroordeelt Scholte tot betaling van € 120,-- aan nasalaris voor zover daadwerkelijk
nakosten door de gemeente worden gemaakt, welke kosten dienen te worden voldaan binnen
14 dagen na betekening van dit vonnis en voor het geval voldoening niet binnen deze termijn
plaatsvindt te vermeerderen met de wettelijke rente over voormeld bedrag vanaf 14 dagen na
betekening an dit vonnis tot aan de dag der voldoening:

in conventie en in recon ventje

6. 12. verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. J.J. Dijk. kantonrechter. en op bovengenoemde datum in het
openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

De riffier De kantoiitreclr
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