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Kopie

Betreft
Voornemen verkoop perceel gelegen tussen De Watergang en Holendrechterweg 12

Inleiding
Het onbebouwde perceel (‘grasland’) gelegen tussen De Watergang en de 
Holendrechterweg 12 te Ouderkerk aan de Amstel is grotendeels in eigendom van de 
gemeente. 
De gemeente heeft perceel C in eigendom. Particulier heeft percelen A en B in 
eigendom. Deze heeft particulier in het verleden aangekocht van Waternet.
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Bevoegdheid verkoop
De verkoop van gronden is een bevoegdheid van het college. Ingevolge de 
gemeentewet moet er alleen in bijzondere gevallen eerst door het college aan de raad 
formeel worden gevraagd of er wensen of bedenkingen zijn. De verkoop van het 
perceel is voor het eerst besproken met de raad bij de behandeling van de begroting 
2020. Hierbij is de mogelijkheid om dit perceel te verkopen met bestemming wonen 
besproken en zijn de daarbij behorende opbrengsten opgenomen in de begroting 2020. 
Omdat de verkoop niet in dat jaar is gerealiseerd zijn de inkomsten doorgeschoven.

Verkoop en bestemmingsplanwijziging
De huidige bestemming van de percelen is groen. Bestuurlijk is de mogelijkheid 
onderzocht het perceel te verkopen om in de toekomst mee te werken aan een 
bestemmingsplanwijziging, zodat er woningen gerealiseerd kunnen worden op het 
grasland. Vooralsnog hebben eerste onderzoeken en schetsen laten zien dat op het 
gehele perceel maximaal twee woningen gerealiseerd zouden kunnen worden, omdat 
volgens de nota Omgevingskwaliteit er aangesloten dient te worden bij de direct 
omliggende bebouwing, het moet passen bij de lintbebouwing langs de Bullewijk en er 
moet voldoende doorkijk blijven voor de woningen die zich direct achter het perceel 
bevinden.

Het verkopen van een perceel met bestemming wonen brengt meer op dan een perceel 
met bestemming groen. 

Gezien het feit dat het perceel nu geen ontsluiting op de weg heeft, is woningbouw niet 
mogelijk. Daarom is met de eigenaar van perceel A in gesprek gegaan om ontsluiting 
mogelijk te maken. Hiervoor is als oplossing gevonden om een deel van het perceel te 
kopen van de eigenaar van A en tegelijkertijd een deel van het perceel dat in eigendom 
is van de gemeente te verkopen aan deze eigenaar. Hierdoor worden twee percelen 
gecreëerd die beiden een ontsluiting gaan hebben op de Holendrechterweg en waar een 
bestemmingsplanwijzing voor ingediend zou kunnen worden. De gemeente blijft na 
deze “ruilverkoop” eigenaar van één van deze percelen. Het is de bedoeling dat het 
perceel wordt verkocht in de vrije markt onder voorbehoud van 
bestemmingsplanwijziging.

Ten aanzien van de verkoop:
Gelet op het Didam-arrest, uitgesproken door de Hoge Raad, moeten overheden 
gronden in de markt zetten zodat een ieder een gelijke kans heeft om tot koop over te 
gaan. Een uitzondering hierop is als er 1 serieuze gegadigde is. Gelet op de huidige 
eigendomssituatie heeft het college besloten tot het voornemen tot verkoop van een 
deel van het perceel aan particulier, aangezien er vooralsnog geen andere ontsluiting 
mogelijk kan worden gemaakt richting de Holendrechterweg. Particulier verkoopt 
daarom ook een deel van zijn percelen aan de gemeente, zodat er een ruil ontstaat. 
Gevolg is dat de gemeente in ieder geval de helft van het perceel heeft vrij gespeeld 
om in de markt te zetten. Beoogd koper betaalt deel van de taxatiewaarde van de 
woningbouwgrond. Na bestemmingsplanwijziging zal beoogd koper de resterende 
koopsom betalen die ligt rondom de taxatiewaarde voor woningbouwgrond, minus de 
geprognotiseerde kosten voor bouwrijp maken en bestemmingswijziging. Dit gezien de 
toekomstige mogelijkheid voor het realiseren van een woning.
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Zie onderstaande tekening:
Het blauwe vlak wordt verkocht aan particulier
De gele vlakken verkoopt particulier aan gemeente

Omwonenden
De direct omwonenden zijn over dit voornemen per brief geïnformeerd. Vervolgens 
heeft er een gesprek met omwonenden plaatsgevonden. Hieruit volgt dat bewoners 
menen ook een serieuze gegadigde te zijn, aangezien volgens hen de mogelijkheid 
bestaat tot een ontsluiting over hun eigen erf. Deze mogelijkheid wordt momenteel 
onderzocht. De besluitvorming is aangehouden tot 16 januari 2023. De direct 
omwonenden zijn hierover geïnformeerd. 

Bestemmingsplanwijziging
Om wonen mogelijk te maken op deze percelen zal een bestemmingsplanwijziging 
ingediend moeten worden. Dit zal een uitgebreide procedure zijn waarbij het 
bestemmingsplan aan de raad wordt voorgelegd. De eerste ruimtelijke verkenning laat 
zien dat het bouwen van één woning op elk perceel mogelijk zou zijn, in lijn is met de 
nota omgevingskwaliteit en ruimtelijk goed inpasbaar is.

Financiële consequenties
De verwachte opbrengst is opgenomen in de begroting, die eerder door de raad is 
vastgesteld. Mocht de raad wensen en bedenkingen ten aanzien van de verkoop willen 
voorleggen, dan is het gevolg dat er enkele maanden zullen verstrijken met als 
nadelige financiële consequentie dat de betreffende koper de koop zou kunnen 
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heroverwegen, gezien de grondprijzen aan het zakken zijn. Gevolg hiervan kan zijn dat 
er geen opbrengst is conform begroting.
Mochten de wensen en bedenkingen van de raad leiden tot een andere ruimtelijke 
invulling van het perceel, dan leidt dit tot een aanzienlijk verminderde of geen 
financiële opbrengst hetgeen ook gevolgen heeft voor de begroting.  

Als de raad alsnog wensen en bedenkingen voor wil leggen ten aanzien van de verkoop 
van het perceel, dan zal het college daar uiteraard kennis van nemen en daarin keuzes 
maken.


