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Geachte heer'

Ap29 Januar¡ 2019 ontv¡ngen wij uw brief met verschillende vragen overde verkoop van de oude
gymzaal van de voormalige St. Franciscusschool aan de Kerklaan te Bennebroek. In deze br¡ef leest u
punfsgewtjs onze reactie op uw vragen.

Vraag I
De wethouder heeft aangegeven dat de fundering gebroken zou z¡ln, De vaker toegezegde rapportage
is nooit veßtrekt. Savills heeft in de rapportage aangegeven dat er geen technische gebreken zijn.
Waar zijn de bewijzen van een gebroken fundering en de slechte bouwkundige staat?
Antwoord I
Bij het in eigendom terugvallen van het gebouw in 2014 toonde het pand zichtbare verticale
scheurvormtng. De scheurvorming bev¡ndt eich aan de noordgevel (Beatrixplernzl;de) aan de uitbouw
van de oude sanitaire groep. Dit type scheurvorming geeft een indicatie van een gebroken of
afgescheurde fundering. Op pagina 14 van het taxatrerapport van Savills staat beschreven dat het
ob¡ect, inclusief de fundering, ttjdens de inspectie in een slechte staat van onderhoud verkeerde.

Vraag 2
De wethouder heeft gezegd dat het pand misschien wel vot zit met asbest en dat het r¡s¡co voor de
kopers is. In opdracht van de gemeente is een milieukundig onderzaek uitgevoerd en heeft geen
asbesf aangetaond. Waarom werd asbest door de wethotJder als een priisdrukkend effect aangemerkt
terwijl de milieukundige rapportage asbestrisico uit stuit?
Antwoord 2
Er heeft geen rnilieukundig ondenoek plaatsgevonden, maar een steekproef (op drie punten) naar de
aanwezigheid van asbest. Dit is geen gårantie dat er geen asbest aanwezig is. De ervaring heeft
geleerd dat zelfs uitgebrer<l orrderzoek geen Zekerhetrj i:redt over de afwezrgherd van dsbest. Irì de
naastgelegen 5t. Franctscusschool bleek er toch asbest aanwezig te zijn, terwijl drt uit eerder
uitgebre'd ondezoek niet naar voren was gekomen. Het risico van de mogelijke aanwezigheid van
asbest is daarom meegewogen. De getaxeerde pri¡s gaat echter uit van een asbestvrij gebouw,
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Vraag 3
waarom heeft de gemeente wel een asbestinventarisatie laten uitvoeren, maar Qeen gedegen
bouwkundig en constructief onderzoek, terwiit de at dan ,iut ,ooioi"ti¡x" ;t":";,;;;t een enarmverschil op de marktwaarde betekent? :

Antwoord 3
Het betrof een steekproef naar de aanwezigheid van ðsbest. De gemeente heeft langdurig getrachtgebruikers/kopers te vlnden voor het gebouw. Het gebouw behoefde echter een flinke ¡nvestering ornhet brulkbaar te maken' Zonder gebruikers/kopers is een dergelijke investering niet te verantwoorden,Er is daarom uitgegaan van het slopen van het gebouw.

Vraag 4
savills heeft oP venoek van de gemeente alleen sloop-nieuwbouw scenario,s uítgewerkt, waardoor derestwaarde ongekend laag uit komt. Het pand hoefde ntet gestoopt en is ook helemaal niet gesloopt,maar gewoon in gebruik genomen door de nieuwe eigenaar. waarom is de gemeente uitgegaan vanenkel een sloopscenario?
Antwoord {
Behoud van het gebouw, zonder zicht op gebruikers/kopers, was financieel niet te verantwoorden_wanneer de oude gymzaal níet verkocht zou worden, diende de gemeente geld vrij te maken om hetgebouw te slopen' Er resteert dan een braakliggend terrein, waar niets kan gebeuren omdat het terreinniet te bereiken is vanaf de openbare weg- Toen stichting Jongleren als geïnteresseerde in zicht kwamis besproken wat de mogelijkhecten waren. De gemeente werki graag rnee aan maatschappelijke
doelstellingen' Door de inzet van stichting Jongleren krijgt ook d" orr.ttr¡nvereniging een nieuwonderkomen en kan de huidige bouwkeet worden venvijderd.

Vraag 5
Het pand is door de gemeente verkocht aan een marktpartij, zonder procedure, zonder openbareinschriiving en zonder de raad in kennis te stellen van de voorgenomen verkoop voor het lagegetaxeerde bedrag' waarom is er niet voor openbare verkoop-gekozen?
Antwoord 5
De locatie is niet bereikbaar vanaf de openbare weg en alleen te bereiken via percelen die in eigendomvan derden zijn' Dat rnaakt de locatie niet aantrekkelijk voor openbare verkoop. Er is voorafgaand aande gesprekken met Jongleren gesproken met daverse partijen over een mogelijke verkoop, maarniemand bleek geïnteresseerd.

Vraag 6
Het pand is verkocht voor de taxat¡ewaarde bestemming kinderdagverblijf, € 20.000. In feite ish¡ermee het kinderdagverblijf. een commerciële marktpaftg, met € 57.000 gesubs¡dieerd, wanÈ dewaarde kantoor bedraagt € 77.ao0" waarom is deze koftinq op de marktwaarde gegeven en waaram isd¡t niet aan de raad ter goedkeuring vaorgelegd?
Antwoord 6
wij hebben ons gebaseerd op het taxatierapport waarin de waarde van het pand b¡j eenmaatschappetijke bestemming is bepaald op € 20.000,-,
De gerneenteraad is door het college in de gelegenheid gesteld om haar wensen en bedenkingenkenbaar te maken. op 3l mei 2018 heeft de gemeenteraad met ruime meerderheid besloten hetcollege geen wensen en bedenkingen mee te geven met betrekking rot aruo*quìãJli ru.r.oop uunde voormalige gymzaal aan de Kerklaan te Bennebroek. wij sturen het raadsbesluit ter informatie meemet deze brief.

Yraag 7
Nu feteliik sprake is van gesubstdieer<le verkoop, zritr er met (re koper rang¡ange afs¡srake, genraakt:over het gebru¡k van het çehuurde dan wel eventuele doorverkoop aan derden?Antwoord 7
Ten aanzien van doorverkoop aan derden is een terugkoopbeding opgenomen in dekoopovereenkomst. Ten aanzien van het gebruik is het bestemmingspran reidend.



-3-
a

Vrrag 8
De rapportage vermeldt dat de beoogde ontwikkeling een kinderdagverblijf is. Dat..geeft aan dat er
reeds vôór de verkoop al afspraken met de beoogde koper waren gemaakL D¡t slult een eertijke
verkoop op voorhand uit en werkt bovendien waarde drukkend, Waarom is hiervoór gekozen en
waarom is de raad hierover niet geinfarmeerd?
Antwoord 8
Zie vorige antwoorden.

-"-'->Wij hopen u hiermee voldoende gelnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van Bloemendaat,

, burgemeester
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secretaris


