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Heemstede, 20 septembe¡ 2019
Dossier
Betreft

17385.01
overdracht oude gymzaal in Bennebroek, nabij de Kerklaan

I

Geachte heer Roest,
ln de maand januari 2019 heeft de overdracht plaatsgevonden van
bovengenoemde gymzaal aan de stichting Jong Leren in Heemstede op
basis van de door de gemeente aangeleverde koopakte, gedateerd 16 juli
2018 en getekend door de heer N.A.L. Heijink als loco-burgemeester van de
gemeente, ter uitvoering van het besluit van het College van Burgemeester
en Wethouders van 12juni 2018.
Het betreft een perceel grond waarop de voormalige gymzaal van de
Franciscusschool staat, met een grootte van 5.52 are en gearceerd
weergegeven op een aan de koopakte gehechte tekening.
Na uitmeting door het Kadaster, blijkt de oppervlakte te zijn 5.49 are, dus
3 centiare minder.
De akte is gepasseerd, op basis van een door u op 10 januari 2019
getekende volmacht, op 2l januari 2019.
Na deze overdracht is een klacht tegen mij ingediend door een bewoner uit
Aerdenhout, die de koopprijs van € 20.000,- veelte laag vond en van
mening was dat ik als notaris deze akte niet had mogen passeren.
lk heb mij daartegen vemeerd omdat het standpunt van klaagster onjuist is.
Het is onder andere niet de taak van een notaris om de gemeente te
controleren.
Bij beslissing van de voozitter van de Kamer voor het Notariaat in het ressort
Arnhem-Leeuwarden van 25 juli 2a19 is deze klacht niet ontvankerijk
verklaard.
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hetzelfde verhaal.
lk heb hen duidelijk gemaakt dat zij geen partij zijn bij de akte en dat het
gehele dossier onder de notariële geheimhouding valt.
Aangezien zij over de tekst van de akte beschikten via het Kadaster,
brachten zij enkele punten naar voren die voor u en de koper van belang ztjn
en waarover kennelijk ook al in de gemeente gesproken is:

a.
b.
c.

het taxatierapport (dat ik niet ken) zou "ondeugdelijk zijn";
"het taxatierapport noemt een oppervlakte van 2 are 70 centiare, terwijl
het dubbele is overgedragen";
feiten a en b leiden tot "nietigheid en/of vernietigbaarheid op grond van
dwaling".

lk heb de heren er op gewezen dat zij deze zaak niet met mij, maar met de
verantwoordelijke wethouder, de heer Heijink, moeten bespreken of met u en
dalzij hun stellingen deugdelijk moeten onderbouwen.
Het zal u niet verbazen dat deze ontwikkelingen mij verontrusten.

heren en

De
hebben geprobeerd een gesprek met de heer
Heijink te voeren, zo begreep ik, maar dit heeft nog niet tot een afspraak
geleid.
Hierbij verzoek ik u het vorenstaande te ondezoeken en mij daarover te
berichten.
Indien mocht blijken dat de koopovereenkomst op onjuiste feiten is
gebaseerd, kan de gemeente een beroep doen op dwaling en de koop en
derhalve ook de overdracht vernietigen, waardoor de eigendom van
rechtswege terugkeert naar de gemeente.
Zo nodig moet de rechter hierover oordelen.
Dit zou een hoogst uiÞonderlijke gang van zaken zijn.
lk kan mij niet herinneren dat dat ooit bij een grondtransactie van een
gemeente in Nederland is gebeurd.
lndien dit daadwerkelijk aan de orde zou komen, is het beter om met koper
een compensatie af te spreken.
lk verneem gaarne uw bericht.

Tot nadere toelichting ben ik gaarne bereid
Hoogachtend,

E.H. Huisman

