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Bijlagen 

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.41 RvO inzake bovenvermeld onderwerp 
willen wij u graag nader informeren. De beantwoording van deze vragen is enige tijd aangehouden 
omdat wij over het onderwerp overleg hebben gevoerd met zowel de koper van het sportcomplex 
als met de initiatiefnemers van het tennispark. 

Wij benadrukken dat de verkooptransactie correct en zorgvuldig is uitgevoerd. 
Het complex is op de gebruikelijke wijze te koop aangeboden. De verkoopprijs hebben wij 
gebaseerd op een waardebepaling die door een onafhankelijke deskundige is gedaan. Deze 
werkwijze is standaard bij de verkoop van gemeentelijk onroerend goed aan derden. 
In uw vragen verwijst u naar de gemeentelijk grondprijsbrief. Wij realiseren ons dat deze tot 
verwarring kan leiden, omdat de grondprijsbrief in dit geval bedoeld is voor de interne verrekening 
binnen de gemeentelijke organisatie. Bij verkoop aan externe partijen wordt echter altijd de 
marktwaarde onafhankelijk vastgesteld. 
Bij de eerstvolgende Grondprijsbrief zullen wij er op toezien dat duidelijk is verwoord hoe deze bij 
in- en externe transacties wordt toegepast 

De verkoop van het sportcomplex heeft tot enige onrust geleid. Zowel de genoemde initiatiefgroep 
als de eigenaar zijn met ons in overleg gegaan. In dit overleg heeft de nieuwe eigenaar 
aangeboden een groot deel van het perceel -voor de oorspronkelijke verkoopprijs - door te 
verkopen aan de initiatiefgroep. De eigenaar en de initiatiefgroep gaan nu met elkaar dit 
voornemen nader uitwerken. 
Indien beiden van mening zijn dat de realisatie van een tennispark haalbaar is zullen wij dit 
bekrachtigen in een overeenkomst. 

Vervolgens willen wij uw vragen nader beantwoorden. 

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

Antwoord 1. 
De verkoopprijs is marktconform, gezien het onafhankelijke taxatierapport. 
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Vraag 2. 
Heeft er taxatie van de grond plaatsgevonden? 
Zo nee, waarom niet? 
Zo ja, bent u bereid dit rapport aan de raad te overleggen? 

Antwoord 2. 
Het voornoemde taxatierapport zal ter inzage worden gelegd bij de raadsgriffie. 

Vraag 3. 
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Heeft de gemeente een eerste recht van koop indien het perceel in de toekomst mogelijk ter 
verkoop wordt aangeboden door de huidige eigenaar? 

Antwoord 3. 
Onlangs is een nieuw conserverend bestemmingsplan vastgesteld. Er zijn geen mogelijkheden 
voor andere ontwikkelingen. Overigens heeft de koper ons aangegeven dat hij geen andere 
bestemming voor ogen heeft. 
Er is geen eerste recht van koop opgenomen in de koopovereenkomst. 

Vraag 4. 
Heeft de koper tijdens de onderhandelingen met de gemeente gesproken over doorzetting van de 
maatschappelijke functie? 

Antwoord 4. 
De koper heeft gesprekken gevoerd met de verschillende verenigingen die van het terrein gebruik 
maakten om te bezien of deze het gebruik wensten voort te zetten. Twee verenigingen maken ook 
nu nog gebruik van het terrein . Dat gebruik zal, na doorlevering aan de initiatiefgroep, naar 
verwachting kunnen worden voortgezet op een ander deel van het perceel. 

Vraag 5. 
Is er op basis van voortzetting van de maatschappelijke functie een korting toegepast? 
Zo ja, wat is de omvang van deze korting? 

Antwoord 5. 
Er is geen korting toegepast. De verkoopprijs ligt boven de getaxeerde waarde. 

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

Antwoord 6. 
De transactie kan niet eenzijdig door de gemeente ongedaan worden gemaakt. Zoals aangegeven 
is de eigenaar bereid om een deel van het perceel door te verkopen waarbij zijn vraagprijs gelijk 
staat aan de prijs die hij zelf heeft betaald. De eigenaar wil in het geheel niet verdienen aan deze 
transactie. 

Vraag 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? 

Antwoord 7. 
Zie antwoord 5. 

Vraag 8. 
Welke mogelijkheden kan uw college inzetten in het geval dat het perceel niet conform de 
bestemming sport wordt gebruikt? 
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Antwoord 8. 
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Het college kan handhavend optreden als een perceel wordt gebruikt voor een activiteit die 
krachtens het bestemmingsplan niet is toegestaan. 

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

Antwoord 9. 
Wij zijn daar toe bereid. Voor handhavend optreden is echter in het geheel nog geen aanleiding. 
Bovendien benadrukt de eigenaar dat hij deze bestemming wenst te handhaven. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethoud s van Breda, 

, burgemeester. 

, secretaris. 


