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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform 

Datum indiening: 17 februari 2022 

Datum antwoord: 16 mei 2022 

Onderwerp: Gerechtelijke uitspraak inzake verkoop schaarse bouwgrond 
(vervolgvragen)  

 

 
 
Inleiding 
In december is er een gerechtelijke uitspraak geweest inzake de verkoop van schaarse bouwgrond door gemeenten. Die komt 
er kort gezegd op neer dat als een gemeente een stuk schaarse bouwgrond wil verkopen, dit moet gebeuren d.m.v. een 
transparante procedure, waarbij alle eventuele gegadigden een gelijke kans moeten krijgen om de grond te verwerven.  
 
Onze fractie heeft hierover eerder al vragen gesteld, maar de beantwoording daarvan is ontwijkend en niet duidelijk. Daarom 
stellen wij hierbij aanvullende vragen over deze kwestie.  
 
Vraag 1 
Eerder stelden wij de vraag in hoeverre de verkoop procedure van de grond op de Jan ter Gouwweg in lijn is (geweest) met 
deze uitspraak? Met andere woorden: hebben andere partijen in deze casus een gelijke kans gekregen om de grond te 
verwerven? Zo nee, kan dat nog consequenties hebben, aangezien de transactie nog niet volledig is afgerond? In de 
beantwoording wordt slechts aangegeven dat dit een zeer recente uitspraak betreft en dat de toen geldende gebruikelijke 
werkwijze bij grondtransacties is gevolgd.  
 
Dit is geen duidelijk antwoord op onze vraag. Daarom hierbij de volgende aanvullende vragen, met het verzoek die 
afzonderlijk van elkaar en concreet te beantwoorden:  
 

a) Klopt onze aanname dat het college met dit antwoord bedoelt te zeggen dat de destijds gevolgde (en op dat 
moment gebruikelijke) werkwijze niet in lijn is met het gestelde in deze gerechtelijke uitspraak?  

 
Antwoord 
De uitspraak van de Hoge Raad kwam nadat we de toen gebruikelijke werkwijze bij gemeenten hadden afgerond. Het is dus 
niet in lijn met deze uitspraak. 
 

b) Hebben andere partijen dus geen gelijke kans gekregen om deze grond te verwerven? En waren er ook specifieke 
andere partijen in beeld, die interesse hebben getoond?  

 
Antwoord 
Als partijen serieuze interesse hadden getoond dan waren ze op een gelijke wijze behandeld. 
 

c) Kan deze uitspraak nog consequenties hebben voor dit project, aangezien de transactie nog niet is afgerond? Met 
andere woorden: zijn er (schade)claims te verwachten, wat kunnen die tot gevolg hebben en hoe stevig is de 
juridische positie van de gemeente?   

 
Antwoord 
We hebben gehandeld in de lijn van de toen gebruikelijke handelwijze bij gemeenten. De koop- en realisatieovereenkomst is 
gesloten voor deze gerechtelijke uitspraak. Om die reden zijn de precieze juridische en financiële consequenties op dit 
moment lastig in te schatten. Dit speelt in alle gemeenten met soortgelijke grondtransacties. 
 
Vraag 2 
Ook vroegen wij het college welke evt. andere consequenties deze uitspraak heeft voor (toekomstige) vastgoedprojecten in 
Gooise Meren en hoe het college daarmee omgaat. Het antwoord dat wij daarop kregen was dat het college dit de komende 
tijd zal onderzoeken.  
 
Dit is geen duidelijk antwoord op onze vraag. Daarom hierbij de volgende aanvullende vragen, met het verzoek die 
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afzonderlijk van elkaar en concreet te beantwoorden:  
 

a) Is het college voornemens om bij toekomstige grondtransacties te handelen in overeenstemming met hetgeen in de 
gerechtelijke uitspraak is beslist? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke concrete maatregelen is het college 
voornemens te treffen om te voorkomen dat in de toekomst zal worden gehandeld in strijd met de bedoelde 
uitspraak? 

 
Antwoord 
Wij handelen altijd in overeenstemming met actuele wet- en regelgeving. Wij zullen bij toekomstige grondtransacties 
handelen in lijn met het Didamarrest. In soortgelijke toekomstige grondtransacties zullen wij deze openbaar meervoudig aan 
de markt aanbieden.  

 
 

b) Wanneer denkt het college in beeld te hebben welke evt. andere consequenties deze uitspraak heeft voor (toekomstige) 
vastgoedprojecten in Gooise Meren en de manier waarop de gemeente daarop zal acteren? Kan het college toezeggen 
de raad hierover z.s.m. schriftelijk te informeren?  
 

Antwoord 
Voor toekomstige projecten zullen wij handelen in lijn met het Didamarrest. Voor zover het gaat om transacties uit het 
verleden, is het de vraag in hoeverre andere partijen daartegen succesvol zouden kunnen ageren, aangezien de 
grondtransacties tegen marktconforme prijzen zijn geschied. Er zijn ons nu geen grondtransacties bekend die niet 
marktconform zijn.   
 

c). Kan het college in afwachting daarvan reeds aangeven in welke zaken er andere gegadigden bekend waren, die door 
toepassing van de 'gebruikelijke werkwijze' zijn gepasseerd, en waarvan mogelijk (schade)claims zijn te verwachten?  

 
Antwoord 
Bij recente grondtransacties waren geen andere gegadigden met serieuze interesse bij ons bekend. De transacties zijn tegen 
marktconforme prijzen geschied en daarom verwachten wij geen schadeclaims. 
 

d). Is het college bereid om erger te voorkomen door alle nog niet afgeronde transacties met onmiddellijke ingang ‘on 
hold’ te zetten in afwachting van meer duidelijkheid hierover? En zo nee, waarom niet? niet zonder meer: er is sprake van 
getekende overeenkomsten, waaruit ook voor de gemeente verplichtingen voortvloeien. Door deze overeenkomsten ‘on 
hold’ te zetten, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld door de wederpartij voor alle schade die hieruit 
voortvloeit. 

 
Antwoord 
Er is sprake van getekende koopovereenkomsten waaruit ook voor de gemeente verplichtingen voortvloeien. Door deze 
overeenkomsten ‘on hold’ te zetten, kan de gemeente aansprakelijk worden gesteld door de wederpartij voor alle schade die 
hieruit voortvloeit. 
 


