Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1799088
De heer J.J. Eijbersen, wethouder
Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg
Naarden

Aan de raad,
1. Beslispunten
1.op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken op
het voorgenomen besluit van het College van B&W om met FK Projecten B.V. de Koop- en
realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden aan te gaan.
2. de opbrengst van de verkoop ad €2.190.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve.
2. Inleiding
• De locatie Jan ter Gouwweg Naarden, voormalig chemicaterrein, heeft al sinds de vaststelling van
het bestemmingsplan Stedelijk Gebied 2005 een woonbestemming. Deze bestemming is
ongewijzigd opgenomen in het nu vigerende bestemmingsplan Stedelijk Gebied 2017.
• Doordat de grond vervuild was kon geen invulling gegeven worden aan deze bestemming.
• De locatie is tijdelijk ingericht als speelveld. Omwonenden zijn van die tijdelijkheid op de hoogte.
• Onder de bevoegdheid van de provincie is de grond tweemaal gesaneerd.
• De locatie valt onder de gebiedsgerichte aanpak grondvervuiling in de regio het Gooi. Hiervoor
geldt een gebiedsbeheerplan met een gebiedsgerichte aanpak voor de aanwezige
verontreinigingen in het diepere grondwater. Met de provincie, bevoegd gezag, is in mei 2019 een
package deal afgesloten waarmee de verantwoordelijkheden voor de verontreiniging in het
diepere grondwater in de gehele gemeente Gooise Meren is afgekocht. In het eerste
voortgangsverslag van 2019 is deze afkoop reeds verwerkt
• In 2018 is met FH projecten een intentieovereenkomst gesloten om exclusief in onderhandeling te
treden over de uitgifte van de locatie, de hieraan verbonden voorwaarden, de marktconforme
koopsom, de kwaliteit en programmering van het bouwplan. Dit heeft geresulteerd in een
schetsplan voor de realisatie van 12 betaalbare huurwoningen, 12 geliberaliseerde huurwoningen
en 12 vrije sector koopwoningen, met passende koopsom. De 12 betaalbare huurwoningen worden
in samenwerking met woningbouwcorporatie de Alliantie ontwikkeld.
• Bijgaande koop- en realisatieovereenkomst omvat de voorwaarden waaronder de locatie kan
worden afgestoten en tot ontwikkeling worden gebracht.
3. Beoogd effect
Het afstoten van de locatie Jan ter Gouwweg, ten einde 36 woningen in de verdeling drie keer 12 te
realiseren.
4. Argumenten en onderbouwing
1.1 De koop- en Realisatieovereenkomst legt de afspraken tussen de Gemeente Gooise Meren en FH
Projecten B.V..
Deze overeenkomst leidt tot het afstoten van de locatie Jan ter Gouwweg, kadastraal bekend
gemeente Naarden, sectie D nummer 7622, waarvan een gedeelte van circa 48 a 60 ca
(achtenveertig are en zestig centiare) van dit perceel wordt aangewend voor de ruimtelijke
ontwikkeling van 36 woningen. De 36 woningen bestaan uit een mix van 12 betaalbare
huurwoningen, 12 geliberaliseerde huurwoningen en 12 vrije sector koopwoningen. De 12
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betaalbare huurwoningen zullen worden afgenomen door een in Gooise Meren opererende
woningbouwcorporatie.
1.2 Conform artikel 7 van de Financiële Verordening gemeente Gooise Meren dient u in de gelegenheid
gesteld te worden tot het uiten van eventuele wensen en bedenkingen bij een verkoop van onroerend
goed voor een bedrag groter dan €750.000.
De koopsom bedraagt € 2.455.590,00 (zegge: twee miljoen vierhonderdvijfenvijftigduizend
vijfhonderdnegentig euro) te vermeerderen met kosten koper en omzetbelasting. De
overeengekomen overeenkomst legt het risico zodanig neer dat deze voor de gemeente Gooise
Meren aanvaardbaar is.
Korte samenvatting van de belangrijkste afspraken in de overeenkomst.
• Overdracht gronden vindt plaats vindt bij Bruikbare Omgevingsvergunning, doch niet later dan 15
januari 2021;
• FH Projecten B.V. is verantwoordelijk voor alle benodigde vergunningen;
• FH projecten B.V. is verplicht de om over de afname van de 12 betaalbare huurwoningen
overeenstemming te bereiken met een binnen de gemeente opererende woningbouw corporatie;
• Het project wordt voor rekening en risico van FH Project B.V. uitgevoerd.
• Het openbaar gebied wordt ingericht teruggeleverd aan de Gemeente Gooise Meren
5. Houd rekening met en onderbouwing
1.1 Aan de Koop- en realisatieovereenkomst zijn voor FH Projecten B.V. twee opschortende en een
ontbindende voorwaarde gekoppeld ten einde de realisatie van de 12 betaalbare woningen te regelen
• de opschortende voorwaarde dat op uiterlijk 15 september 2020 FH een aanvraag
omgevingsvergunning heeft ingediend voor het Woningbouwproject en daarmee integraal
uitvoering wenst te geven aan het Project.
• de opschortende voorwaarde dat op uiterlijk 1 juli 2020 FH een onvoorwaardelijke
overeenstemming heeft bereikt met een toegelaten instelling terzake de afname van de 12 sociale
huurwoningen, welke overeenstemming gemotiveerd en schriftelijk door zowel FH als de
toegelaten instelling kenbaar wordt gemaakt.
• de ontbindende voorwaarde dat de levering aan FH niet uiterlijk op 31 juli 2021 heeft
plaatsgehad.
6. Duurzaamheid
Het bouwplan zal gaan voldoen aan de door de gemeente Gooise Meren gehanteerde
duurzaamheidsvereisten.
7. Financiële onderbouwing
Met de verkoop van de grond Jan ter Gouwweg is een bedrag gemoeid van € 2.455.000.
Na aftrek van de kosten voor bodemonderzoek (€ 9.000) en de afboeking van de boekwaarde van
de te verkopen gronden (€ 256.000) resteert een verkoopopbrengst van € 2.190.000.
Dit incidentele resultaat zal worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
8. Communicatie en participatie
Nadat uw raad heeft ingestemd met het niet uiten van eventuele wensen en bedenkingen zal de
overeenkomst op feestelijke wijze worden ondertekend door wethouder Eijbersen. De pers zal
hierbij worden uitgenodigd.
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De verdere doorontwikkeling van de plannen vindt plaats met belanghebbenden. FH Projecten
B.V. is hier verantwoordelijk voor. Dit is in de overeenkomst opgenomen.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
In verband met de overeengekomen planning van het project is op uiterlijk 1 juli 2020 is een besluit
van de raad op dit voorstel nodig.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

Margriet van Schaik,
Waarnemend
gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester

Bijlage(n)
1. Concept koop- en realisatieovereenkomst
2. Verklaring van samenwerking FH B.V. en De Alliantie Ontwikkeling B.V.
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Koop- en realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden’ met
zaaknummer 1799088 van het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.op grond van artikel 169 lid 4 Gemeentewet geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken op het
voorgenomen besluit van het College van B&W om met FK Projecten B.V. de Koop- en
realisatieovereenkomst Project Jan ter Gouwweg Naarden aan te gaan.
2. de opbrengst van de verkoop ad €2.190.000 toe te voegen aan de Algemene Reserve
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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