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Onderwerp

Dit voorstel gaat over de verkoop grond onder en naast Willinklaan 8

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 maart 2020

besluit:

1. het perceel kadastraal bekend gemeente Bennebroek sectie A nummer 4908 te verkopen 
aan Hoge Duin Beheer B.V. tegen een verkoopprijs van C 500.000 (k.k.);

2. een strook ter grootte van circa 43 m2 van perceel A nummer 5042 te verkopen aan Hoge
Duin Beheer B.V. tegen een verkoopprijs van C 12.169,- (k.k.); 
de netto verkoopopbrengst te storten in de reserve afbouw schulden.

De raad voornoemd, d.d.

de griffier,de voorzitter,

Besluit raad: verworpen 
Voor: 5 
Tegen 14 
Afwezig: 0
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Voorgesteld besluit

De raad van de gemeente Bloemendaal besluit:
1. het perceel kadastraal bekend gemeente Bennebroek sectie A nummer 4908 te verkopen aan 
Hoge Duin Beheer B.V. tegen een verkoopprijs van C 500.000 (k.k.) en
2. een strook ter grootte van circa 43 m2 van perceel A nummer 5042 te verkopen aan Hoge Duin 
Beheer B.V. tegen een verkoopprijs van C 12.169,- (k.k.)
3. de netto verkoopopbrengst te storten in de reserve afbouw schulden.

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Hoge Duin Beheer B.V. heeft in 2016 het recht van opstal rustend op Willinklaan 8 te Bennebroek 
verworven. Het bloot eigendom van het perceel grond Willinklaan 8, kadastraal bekend gemeente 
Bennebroek sectie A nummer 4908 behoort aan de gemeente.
Hoge Duin Beheer B.V. heeft gevraagd het bloot eigendom van A4908 te mogen kopen.
In verband met een verbouwing/uitbreiding van het kinderdagverblijf wil de B.V. tevens een strook 
grond van circa 43 vierkante meter van de gemeente kopen.
De gemeente heeft in 2019 aan Wagenhof Taxaties B.V. opdracht gegeven om de marktwaarde van 
het bloot eigendom te taxeren, waarbij het bloot eigendom wordt verworven door de opstaller nl. Hoge 
Duin Beheer B.V. Deze B.V. heeft eind 2019 ingestemd met de getaxeerde marktwaarde.

Beoogd effect
Nu de opstaller heeft aangegeven het bloot eigendom te willen kopen en zich akkoord heeft 
verklaard met de taxatie, kan de gemeente in 2020 deze niet-kerntaak van de gemeente afstoten.

Politieke keuzeruimte

Dit stukje gemeente-eigendom kan worden afgestoten; tot 2038 rust er een zakelijk recht van 
opstal op het perceel en kan de gemeente de grond niet aanwenden voor andere doelen.
Het college verzoekt de raad om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over deze 
voorgenomen verkoop.

Gedachtegang

Argumenten
De activiteiten/exploitatie van de locatie zijn geen activiteiten die onder de verantwoordelijkheid van de 
gemeente vallen. Op Willinklaan 8 is kinderdagopvang (kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) 
gevestigd. Het zijn activiteiten die door een marktpartij worden uitgevoerd.

De gemeente kan het bloot eigendom niet aanwenden voor gemeentelijke taken. Het zakelijk recht 
-een recht van opstal- is gevestigd tot 2038.
Indien het recht van opstal door de gemeente zou worden opgezegd om redenen van algemeen 
belang, heeft de opstaller recht op schadeloosstelling.

Aspirant koper is bereid de getaxeerde marktwaarde van C 500.000 te betalen. In 2019 heeft de 
taxatie van de bloot eigendom van Willinklaan 8 plaatsgevonden met als resultaat: C 500.000.

Na advies van de taxateur is een verkoopprijs 6 12.169 voor de strook van circa 43 m2 aan de B.V. 
voorgesteld De B.V. heeft hiermee ingestemd. Deze extra strook maakt een verbetering van de 
indeling van het Kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang mogelijk.
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- Het taxatierapport uit 2019 van Wagenhof Taxaties B. V. is a.h.w. het sluitstuk van eerdere taxaties. 
Hoge Duin Beheer B V. heeft in 2016 gevraagd het bloot eigendom van perceel A4908 (Willinklaan 8) 
te mogen kopen. Door JRS is vervolgens een taxatierapport opgesteld (getaxeerde waarde C 
390.000). Door omstandigheden heeft Hoge Duin Beheer B V. pas eind 2018 hieraan haar akkoord 
gegeven. De gemeente heeft JRS daarop gevraagd de getaxeerde waarde te actualiseren. Begin 
2019 heeft JRS de actuele marktwaarde getaxeerd op C 400.000. Dit resultaat was voor de gemeente 
aanleiding om een second opinion te vragen aan Wagenhof, die dus op een marktwaarde van 
C 500.000 is uitgekomen.

Kanttekening
Door de verkoop vervallen de jaarlijkse inkomsten voor dit object van circa C 8.400.

Alternatieven
N.v.t.

Overwegingen van het college

Het college vindt dat de verkoop past binnen het beleid. Het is goed om de koopwens van de 
opstaller te benutten. Het college kan zich vinden in de taxatie.

Middelen

Financiële middelen
De netto verkoopopbrengst wordt gestort in de reserve afbouw schulden.
De jaarlijkse retributie van ca. C 8.400 komt te vervallen.

Personele middelen 
N.v.t.
Organisatorische middelen 
N.v.t.

Participatie
N.v.t.

Communicatie
Op verzoek van en in overleg met Hoge Duin Beheer B.V. is het proces tot nu doorlopen.
Bij verkoop worden aan aspirant koper o.a. de volgende verplichtingen opgelegd:

I.g.v. wijziging van gebruik of bestemming heeft de gemeente het recht van terugkoop; 
I.g.v. vervreemding heeft de gemeente het eerste recht van koop 

Na het genomen besluit wordt aspirant koper geïnformeerd.

Samenwerking (Heemstede)
N.v.t.

Vervolgproces/evaluatie
Vervolgproces
Het college zal uitvoering geven aan het besluit.
Evaluatie
N.v.t.

Bijlagen
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Bijlage 1: Verkooptekening corsanummer 2019008549
Bijlage 2: Taxatierapport Wagenhof Taxaties B.V. corsanummer 2019005766

Achterliggende documenten

Taxatierapport JRS 2016 corsanummer 2016043759 
Taxatierapport JRS 2019 corsanumemr 2019004418

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


