
 

Raadsvergadering d.d. 21 juni 2011 agendapunt 7   
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 6 juni 2011 
 
Onderwerp:  Krediet Broekveldt in De Groeve 
Portefeuillehouder:  mw. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar: dhr. A. Hamstra  
Doorkiesnummer:  0592 - 266 818 
E-mail adres:  a.hamstra@tynaarlo.nl  
Gevraagd besluit:  1. Instemmen met de voorgestelde schikking met Broekveldt en 

daarvoor een aankoopkrediet van € 660.000,- beschikbaar 
stellen.  

2.  Een krediet beschikbaar stellen van € 20.000,- voor de gemaakte 
kosten vanaf 1-1-2011. 

3.  Een boekhoudkundige voorziening treffen van € 515.000,- ten 
laste van de Argi.  

4.  Instemmen met ons voorstel om de herontwikkeling van de 
       locatie te betrekken bij de heroverweging van de kaders van het  
       totale project Zuidoevers. Hierbij kennisnemen van de  
       verwachting, dat indien tot herontwikkeling wordt overgegaan, dit  
       zal leiden tot een negatieve grondexploitatie. 
5.   Het college opdracht geven tot het verrichten van een nadere 

studie naar het meest wenselijk geachte toekomstperspectief van 
dit project waarbij voor herijking van het toekomstperspectief van 
de onderdelen woningbouw en Broekveldt gedacht wordt aan 
een interactieve aanpak zoals verwoord in de als bijlage  

        toegevoegde brief van 9 juni jl.; 
6.    Instemmen met het verrichten van maatwerk door het college in 

de komende periode van herijking ten aanzien van concrete 
kopersbelangstelling voor woningbouwkavels. 

NB De gevraagde punten onder 5. en 6. zijn gebaseerd op de collegebrief van 9 juni jl. 
zoals bijgevoegd en de daaraan ten grondslag liggende collegebesluitvorming van 6 
juni 2011. 

 
Bijlagen:     
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Concept koopovereenkomst (vertrouwelijk, ligt ter inzage) 
- Brief college aan gemeenteraad d.d. 13 mei 2011; financiële weergave project Zuidoevers 

(reeds in uw bezit). 
- Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak d.d. 10 november 2010 (ter inzage);  
- brief college aan gemeenteraad d.d. 13 januari 2011, stand van zaken project Zuidoevers (ter 

inzage) 
- brief college aan gemeenteraad d.d. 9 juni 2011, toelichting Zuidoevers ten behoeve van de 

raadsvergadering van 21 juni 2011 (bijgevoegd). 
 



 

TOELICHTING 

Inleiding 

In oktober 2003 is de eindrapportage Schetsontwerp Zuidoevers door ons college behandeld. Wij hebben  
toen besloten dat wij ons zouden inspannen om betaalbare woningbouw in de Groeve mogelijk te maken. 
Dit heeft in eerste instantie geleid tot verkennende gesprekken met het botenbedrijf Mulder. Toen dit 
financieel niet haalbaar bleek, hebben wij vervolgens gesprekken gevoerd met firma Broekveldt. Dit heeft 
begin 2006 geleid tot een bieding van de gemeente ter grootte van € 900.000,-. In mei 2006 heeft het 
college ingestemd met aankoop van de locatie Broekveldt voor een bedrag van € 950.000,-, waarvan 
€ 50.000,- voor de sloop van de opstallen door Broekveldt. Dit is in de Jaarrekening 2007 opgenomen. In 
2006 en 2007 zijn gesprekken gevoerd met Woonborg waarbij Woonborg een deel van de grond zou 
afnemen.  
 
De periode 2008 en 2009 is gewerkt aan een bestemmingsplan voor de locatie Broekveldt. Dit 
bestemmingsplan heeft uw raad februari 2010 vastgesteld. Daartegen is beroep ingesteld bij de Raad 
van State. De Raad van State heeft het beroep gegrond verklaard en het bestemmingsplan in november 
2010 vernietigd omdat de woningbehoefte voor de vrije kavels niet was aangetoond. Citaat uit de 
uitspraak: “…..heeft de raad niet aannemelijk gemaakt dat een behoefte bestaat aan de drie vrije kavels 
in de kern van De Groeve”.  
 
Ontbindende voorwaarde 
In de koopovereenkomst Broekveldt was een ontbindende voorwaarde opgenomen. Citaat: “de koper 
verplicht zich al het mogelijke te doen teneinde de wijziging van het planologisch regime als in dit artikel 
bedoeld te realiseren…”. Mocht het bestemmingsplan geen doorgang vinden, zou de koop ontbonden 
kunnen worden. Gelet op de uitspraak van de Raad van State hebben wij eind 2010 besloten van de 
ontbindingsvoorwaarde gebruik te maken. 
  
De firma Broekveldt bestrijdt de ontbinding. Uiteindelijk zou dit leiden tot een gerechtelijke procedure. 
Ingewonnen juridisch advies wijst uit dat de uitkomst van een dergelijke procedure niet met volledige 
zekerheid is te voorspellen. 
 
Financiële gevolgen 
De uitspraak van de Raad van State leidt tot een direct verlies op de locatie Broekveldt. Het beperkt onze 
mogelijkheden om de gemaakte kosten terug te verdienen.  
 
Via de jaarrekening 2010 wordt voorgesteld om de huidige boekwaarde van € 205.000,- euro af te 
boeken. Er wordt gezocht naar een scenario waarbij het verlies zo beperkt mogelijk blijft, met behoud van 
zekerheden. We hebben daarbij de keuze om minnelijk te schikken of om de ontbinding door te zetten en 
het daarmee op een rechterlijke procedure te laten aankomen.  
In schema: 
 



 

Minnelijk Ontbinding

rechter

uitspraak: aankoop uitspraak: niet aankoop

Grond in eigendom , ontwikkelvarianten

A: Betaalbaar B: Mix C: Duur D: Ontwikkelaar

 
 
Ontbinding, uitspraak aankoop 
Bij een ongunstige uitspraak van de rechter voor de gemeente wordt de gemeente alsnog verplicht om de 
locatie tegen de condities uit het oorspronkelijke contract af te nemen. De kosten gaan dan oplopen naar 
ruim  € 995.000,- (aankoopbedrag € 950.000,- en € 45.000,- euro te verwachten procedurekosten).  
 
Ontbinding, uitspraak niet aankoop 
Zou de rechter in het voordeel van de gemeente uitspraak doen, resteert een negatieve investering van 
ongeveer € 45.000,-, bestaande uit te maken proceskosten, die in dat geval nog moet worden voorzien. 
Als dit gebeurt hoeven we de grond niet aan te kopen en hebben niets te ontwikkelen. 
 
Argumenten voor minnelijke oplossing 
Een bedrijf dat eigenlijk niet meer bij de woonwijk thuishoort naar Vriezerbrug verplaatsen; 
Hoewel het bedrijf past binnen de contouren van het onherroepelijke bestemmingsplan Zuidoevers, is de 
woonwijk, maar ook de buurt, erbij gebaat dat het bedrijf elders door kan groeien. Een plek op het 
bedrijventerrein Vriezerbrug biedt daarvoor bij alle partijen voordelen. De firma Broekveldt heeft 
aangegeven niet drie jaar in onzekerheid te willen leven over de uitkomst van de rechterlijke procedure. 
Ze willen door met de bedrijfsvoering en wensen snel zekerheid. Ze zijn bereid genoegen te nemen met 
minder opbrengsten zodat ze snel duidelijkheid krijgen en aan een nieuwe toekomst kunnen gaan 
werken. 
 
Een bestuurlijke rechte lijn te volgen; 
Er is vanaf 2003 ingestoken op de realisatie van betaalbare woningbouw. Door deze aankoop blijft de 
mogelijkheid bestaan dit beleid door te zetten. De gemeente heeft een belofte gedaan aan de drie 
contractpartners van de gemeente (de kavelkopers) dat het bedrijf Broekveldt zou vertrekken. 
 
Alsnog een locatie beschikbaar voor het eventueel realisatie van betaalbare woningen in De Groeve; 
Door de locatie te kopen zou op die locatie op termijn alsnog gehoor kunnen worden gehoor gegeven aan 
de wens om betaalbare woningen in De Groeve te realiseren. Ook behouden we dan een tevreden  
werkgever in de gemeente en een oplossing voor een ruimtelijk probleem in De Groeve. 
 



 

Minnelijke oplossing 
Gelet op bovenstaande argumenten zijn de mogelijkheden voor een minnelijke oplossing verkend. 
Onlangs hebben wij met Broekveldt een gezamenlijk voorstel opgesteld over een aankoopbedrag onder 
de uitdrukkelijke voorwaarde dat de gemeenteraad daarmee akkoord moet gaan. Dit aankoopbedrag, 
groot € 660.000,-, bestaat uit de levering van een kavel op het bedrijventerrein Vriezerbrug groot 6.000 
m² (met een waarde van € 360.000,-) en een bijbetaling van € 300.000,- door de gemeente wanneer de 
locatie wordt opgeleverd. De firma Broekveldt heeft daarbij genoegen genomen met een lager 
aankoopbedrag dan in 2006 afgesproken. 
 
Pas op termijn ontwikkelen 
Door de grond minnelijk aan te kopen hebben we een potentiële ontwikkelingslocatie. Aanbevolen wordt 
om de mogelijke ontwikkeling van de locatie te betrekken bij de heroverweging van de kaders van het 
totale project Zuidoevers.  
 
Het uiteindelijke tekort op de locatie is afhankelijk van uitkomst van genoemde heroverweging van het 
project. Door te besluiten om de locatie nu wel aan te kopen maar nu geen direct ontwikkelperspectief 
vast te stellen moet de locatie conform het voorzichtigheidsbeginsel BBV, afgewaardeerd worden naar 
een bedrag van € 165.000,- oftewel 5500 m2 perceelsgrootte x € 30,- prijs per m2 getaxeerd op basis 
van prijsvorming bedrijfsterreinen in het buitengebied. Ook zal er jaarlijks rente moeten worden betaald 
over de grond ter grootte van € 7.500,-. 
 
Dit betekent dat er een voorziening gevormd dient te worden van € 515.000,- (€ 660.000,- + € 20.000, -/-  
€ 165.000,-) ten laste van de Algemene reserve grote investeringen (Argi). Mocht de ontwikkeling op 
termijn tot verkoop leiden dan kan de ontwikkelopbrengst in mindering worden gebracht op de 
voorziening en kan dit deel worden teruggestort in de Argi.  

Conclusie 

Voorgesteld wordt om het gezamenlijke voorstel om te zetten naar een definitieve. De variant Ontbinden 
en positieve uitspraak van de rechter is financieel het voordeligst (€-45.000,-), echteraan eerder 
vastgestelde beleidsuitgangspunten kan niet meer worden voldaan.. Echter kan de uitspraak ook negatief 
uitpakken, In dat geval wordt slechts een beperkt deel van de € 955.000,- aan kosten goedgemaakt. Het 
merendeel blijft als verlies over. 
 
Minnelijke aankoop en de mogelijkheden verkennen van herontwikkeling via bijvoorbeeld projectmatige 
ontwikkeling lijkt in financiële zin de beste oplossing. Afhankelijk van de ontwikkelingsvariant zal het 
tekort dan in een bandbreedte liggen van € 200.000,- tot € 500.000,-  Zoals gezegd willen wij de 
mogelijke ontwikkeling van de locatie betrekken bij de heroverweging van de kaders van het totale project 
Zuidoevers. De mogelijkheid blijft daarbij op dit moment open tot het in de toekomst mogelijk realiseren 
van (betaalbare) woningen in De Groeve, behoud van een tevreden  werkgever in de gemeente en een 
oplossing voor een ruimtelijk probleem in De Groeve. 

Vervolgprocedure 

Na kredietverlening zal de firma Broekveldt een omgevingsvergunning aanvragen voor de locatie 
Vriezerbrug en zal de firma medio volgend jaar vertrekken uit de buurt. De opstallen zullen dan worden 
gesloopt. Daar zal aanvullend krediet voor nodig zijn. Daarna zal de verkoop van de kavels worden 
afgewacht. Na verkoop van de kavels zal samen met de buurt en omwonenden een plan gemaakt 
worden wat de haalbaarheid verbeterd. Daarna kan het planologische kader ingevuld worden.  
 
 
 



 

Gevraagd besluit 

1. Instemmen met de voorgestelde schikking met Broekveldt en daarvoor een aankoopkrediet van 
€ 660.000,- beschikbaar stellen. 

2. Een krediet beschikbaar stellen van € 20.000,- voor de gemaakte kosten vanaf 1-1-2011. 
3. Een boekhoudkundige voorziening treffen van € 515.000,- ten laste van de Argi.  
4. Instemmen met ons voorstel om de herontwikkeling van de locatie te betrekken bij de heroverweging 

van de kaders van het totale project Zuidoevers. Hierbij kennisnemen van de verwachting, dat indien 
tot herontwikkeling wordt overgegaan, dit zal leiden tot een negatieve grondexploitatie. 

5. Het college opdracht geven tot het verrichten van een nadere studie naar het meest wenselijk 
geachte toekomstperspectief van dit project waarbij voor herijking van het toekomstperspectief van 
de onderdelen woningbouw en Broekveldt gedacht wordt aan een interactieve aanpak zoals 
verwoord in de als bijlage toegevoegde brief van 9 juni jl.; 

6. Instemmen met het verrichten van maatwerk door het college in de komende periode van herijking 
ten aanzien van concrete kopersbelangstelling voor woningbouwkavels. 

NB De gevraagde punten onder 5. en 6. zijn gebaseerd op de collegebrief van 9 juni jl. zoals bijgevoegd en de daaraan ten 
grondslag liggende collegebesluitvorming van 6 juni 2011. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
H. Kosmeijer,     loco-burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  
 


