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Aan: Het college van burgemeester en wethouders 

 Van Breda 

 per mail verzonden 

 

Datum: 31 augustus 2013 

 

Betreft:   Art. 41-vragen RvO inzake verkoop Sportcomplex Rithsestraat 

 

Geacht college, 

 

In het voorjaar heeft D66 in raadscommissie en gemeenteraad haar teleurstelling geuit over de 

gang van zaken rondom de verkoop van het Sportcomplex Rithsestraat1. Bij verschillende 

organisaties (o.a. de initiatiefnemers van het Tennispark Princenhage, de Dorpsraad Princenhage 

en de hondensportverenigingen) in Princenhage ontstond onvrede over de verkoop, toen duidelijk 

werd dat de koper van het Sportcomplex Rithsestraat niet genegen was om sportfuncties op deze 

plaats toe te staan. Doordat de verkoop toch doorging lijkt een stuk buitensportaccommodatie voor 

Breda Zuid-West verloren te zijn gegaan. 

 

Dat een deel van het gemeentelijk vastgoed wordt afgestoten is logisch en volgt uit vastgesteld 

beleid door de gemeenteraad. Uw college heeft de gemeenteraad ook geïnformeerd en verzekerd 

over het feit dat verkopen marktconform zijn.  

 

De verkoop van het Sportcomplex Rithsestraat is onlangs ingeschreven in het kadaster en hieruit 

blijkt dat voor 12.316 m2 een bedrag is betaald van 225.000 euro. Deze grond met bestemming 

sport is dus verkocht voor een prijs van ca. 19 euro/m2. Dit is een prijs die voor beroering heeft 

gezorgd in de Princenhaagse gemeenschap en ook bij onze fractie vraagtekens oproept. Zo geeft 

de nota Grondprijzen 2013 een bedrag voor grond met bestemming sport aan van 70 euro/m22. 

Dat van deze prijs (licht) wordt afgeweken om in specifieke situaties tot een marktconforme prijs 

te komen, is begrijpelijk. Het verschil tussen 70 euro/m2 en ca 19 euro/m2 is echter wel erg groot. 

1. Acht uw college de verkoopprijs van ca 19 euro/m2 marktconform? Zo ja, kunt u dit 

toelichten? 

2. Heeft er taxatie van de grond plaatsgevonden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid 

dit rapport aan de raad overleggen? 

3. Heeft de gemeente een eerste recht van koop indien het perceel in de toekomst mogelijk 

ter verkoop wordt aangeboden door de huidige eigenaar? 

 

  

                                                   
1 http://www.breda.nl/gemeente/stadsgids/locaties/sportcomplex-rithsestraat 
2 http://www.breda.nl/system/files/brochure_grondprijzen_2013.pdf 
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Bij verkoop van gemeentelijk vastgoed met een maatschappelijke functie is het gangbaar om (bij 

doorzetting van de maatschappelijke functie) een korting op de verkoopprijs toe te passen.  

4. Heeft de koper tijdens de onderhandelingen met de gemeente gesproken over doorzetting 

van de maatschappelijke functie? 

5. Is er op basis van voortzetting van de maatschappelijke functie een korting toegepast? Zo 

ja, wat is de omvang van deze korting? 

 

De koper heeft bij de initiatiefnemers van het Tennispark Princenhage toegezegd, dan wel het 

vertrouwen gewekt, dat zij gebruik konden gaan maken van het Sportcomplex Rithsestraat. Toen 

de verkoop rond was, werd deze toezegging ingetrokken. D66 vindt het begrijpelijk dat hier grote 

onvrede over is ontstaan bij o.a. de initiatiefnemers van het Tennispark Princenhage. 

Indien de koper heeft toegezegd, dan wel het vertrouwen heeft gewekt bij de gemeente de 

maatschappelijke functie door te zetten en deze toezegging niet waarmaakt ontstaat er een ander 

bijzonder feit.  

6. Wat zijn in dit geval de mogelijkheden om de transactie ongedaan te maken? 

7. Wat zijn in dit geval de mogelijkheden om een (eventuele) korting op de koopprijs op basis 

van de maatschappelijke bestemming alsnog in rekening te brengen? 

 

Het heeft er alle schijn van dat de koper van het Sportcomplex Rithsestraat het perceel niet gaat 

gebruiken conform de bestemming sport. Zo ver is het nog niet, maar feit is wel dat de 

hondenverenigingen vertrekken en de toezegging aan de initiatiefnemers van het Tennispark 

Princenhage is ingetrokken. 

8. Welke mogelijkheden kan uw college inzetten in het geval dat het perceel niet conform de 

bestemming sport wordt gebruikt? 

9. Bent u bereid deze mogelijkheden in te zetten? Zo nee, waarom niet? 

 

Onze fractie vraagt uw college op dit moment om nadere informatie. Mocht onverhoopt blijken dat 

er een fout of vergissing is gemaakt, dan kan uw college rekenen op onze steun bij het rechtzetten 

daarvan. 

 

Wij rekenen op uw spoedige beantwoording. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Paul de Beer      

Fractievoorzitter D66 Breda    

pjlmdebeer@gmail.com 

06-45632236  
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