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Aanleiding 
 
Op 7 juni 2019 hebben de fracties van VVD, D66, Progressief Bernheze en Politieke Partij 
Blanco een verzoek ingediend bij burgemeester M. Moorman tot het uitvoeren van een 
onderzoek over de verkrijging van de gronden Achterste Groes 22 in Heesch. 
 
Op 27 augustus 2019 heeft het presidium van de gemeenteraad van Bernheze ingestemd 
met de opzet van het door de burgemeester toegezegde feitenonderzoek. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de heer Noud Derks, voormalig gemeentesecretaris 
van Tilburg en (o.a.) directeur Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving bij de provincie 
Noord-Brabant. Het onderzoek dient voor het einde van 2019 aan het presidium te zijn 
aangeboden. Het onderzoek vindt plaats op basis van archiefonderzoek1 en interviews2. 
 
 
De vraagstelling 
 
De vraagstelling van het onderzoek is: 
 
1. Hoe is de aan- en verkoop van het perceel Achterste Groes 22 inclusief de 

contractoverneming verlopen? 
a. Hoe ziet het chronologisch overzicht er uit tussen het moment van 7 augustus 2003 

(aanvraag verklaring van geen bezwaar) en 17 oktober 2005 (tekenen 
koopovereenkomst). 

b. Hoe is het besluitvormingsproces verlopen? Welk orgaan nam wanneer welke 
beslissing? 

c. Welke informatie is op welk moment gedeeld met gemeenteraad/raadscommissie?  
 

2. Hoe verhoudt deze aan- en verkoop zich met het toen geldende gemeentelijk beleid 
voor grondaankopen/eventueel specifiek voor Heesch-West?  
a. Hoe luidde in 2003 het gemeentelijk grondbeleid? Welke uitgangspunten werden 

gehanteerd en welke uitvoeringspraktijk hoorde daarbij? 
b. Ten aanzien van Achterste Groes 22: waarom niet aangekocht via de Wet 

Voorkeursrecht Gemeenten? Hoe ging dat bij andere percelen? 
c. Hebben de aan- en verkoop plaatsgevonden volgens het toen geldende 

gemeentelijk beleid en uitvoeringspraktijk?  
d. Vergoeding contractoverneming € 390.977:  

- Wat was de reden voor deze vergoeding? 
- Heeft de besluitvorming hierover plaatsgevonden volgens het toen geldende 

gemeentelijk beleid en uitvoeringspraktijk?  
- Hoe is het bedrag tot stand gekomen? 

                                                        
1 In bijlage 1 is een lijst met geraadpleegde archiefstukken opgenomen. 
2 De geïnterviewde personen zijn: De heer de Lorijn (ontwikkelaar), de heer Verkuijlen (voormalig wethouder), de heer 
Hendriks (voormalig ambtenaar) en de heer Wijdeven (wethouder).  
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- Is hiervoor een tegenprestatie afgesproken? 
 
3. Hoe heeft de uitvoering van de koopovereenkomst voor wat betreft de betaling van de 

derde termijn € 1.361.341,- plaatsgevonden? 
a. Hoe is het besluitvormingsproces verlopen? Welk orgaan nam wanneer welke 

beslissing? 
b. Welke informatie is op welk moment gedeeld met gemeenteraad/raadscommissie?  
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Het Onderzoek 
 
Vraag 1. Hoe is de aan- en verkoop van het perceel Achterste Groes 22, inclusief de 
contractoverneming, verlopen? 
 

a. Hoe ziet het chronologisch overzicht eruit tussen het moment van 7 augustus 2003 
(aanvraag verklaring van geen bezwaar) en 17 oktober 2005 (tekenen koopovereenkomst) 

 
Antwoord: 
 
Juli 2003 
Taxatierapport van Agriteam in opdracht van de verkoper (Dhr. V.) stelt waarde Achterste 
Groes 22 op € 5.200.000,-. 
 
7 augustus 2003 
Adviesnota aan college over aanvragen verklaring van geen bezwaar bij provincie tot 
vestiging WVG voor gebied Waalboss-Oost. 
 
19 augustus 2003 
De Lorijn/Smits laten gemeente Bernheze weten dat onderhandelingen met de verkoper 
tot dat moment leiden tot een verkoopprijs van € 4.769.072,-. 
 
26 augustus 2003   
Besluit college tot aanvraag verklaring van geen bezwaar bij provincie voor gebied 
Waalboss-Oost (verzonden 29 augustus 2003).  
 
9 september 2003  
Verlening verklaring van geen bezwaar door provincie (ontvangen 17 september 2003). 
 
24 september 2003  
De Lorijn/Smits (kopers) en de verkoper tekenen koopakte voor de verkrijging van de 
boerderij en landbouwgronden Achterste Groes 22 te Heesch voor €4.084.023,-. 
 
25 september 2003   
1.  College besluit tot voorlopige (vervroegde) vestiging van het voorkeursrecht voor 
gebied Heesch-West op basis van de WVG.      
2. College besluit tot raadsvoorstel om de (vervroegde) vestiging van het voorkeursrecht 
voor het gebied Heesch-West te bestendigen. 
3.  College neemt principebesluit tot aankoop van percelen Achterste Groes 22 door 
middel van contractoverneming van De Lorijn/Smits en besluit tot raadpleging commissie 
ABZ. 
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29 september 2003 
In een besloten vergadering stemt de Raadscommissie ABZ unaniem in met aankoop 
percelen Achterste Groes 22 Heesch. 
 
30 september 2003   
College besluit tot definitieve aankoop van percelen Achterste Groes 22 Heesch voor een 
bedrag van € 4.084.023,-. 
 
3 oktober 2003   
Wethouder Verkuijlen tekent de contractsoverneming van de aankoop van de boerderij 
met gronden Achterste Groes 22 door De Lorijn/Smits (notarieel: 6-10-2003). 
 
17 oktober 2005   
Levering percelen Achterste Groes 22 Heesch van de verkoper aan gemeente Bernheze. 
 
6 november 2003   
Raadsbesluit tot bestendiging van de vestiging van de WVG op (o.a.) percelen Achterste 
Groes 22 Heesch. 
 
  
 
 

b. Hoe is het besluitvormingsproces verlopen? Welk orgaan nam wanneer welke 
beslissing? 

 
Antwoord: 
 
Het besluitvormingsproces heeft plaatsgevonden in drie stappen: 
 

1. Op 25 september 2003 neemt het college het principebesluit tot aankoop van de 
percelen van Achterste Groes 22 Heesch door middel van contractsoverneming (van 
de Lorijn/Smits). Tevens besluit het college de raadscommissie ABZ over de 
voorgenomen aankoop te raadplegen. 
 

2. Op 29 september vindt de raadpleging plaats in de raadscommissie ABZ. De 
commissie stemt in (lees: heeft geen wensen en bedenkingen). 

 
3. Op 30 september stemt het college definitief in met de verwerving van de percelen 

Achterste Groes 22 Heesch door middel van contractovername. 
 
Daarmee is het besluitvormingsproces afgerond. 

 
 



 
 

 
 

7 

 
 
 
c. Welke informatie is op welk moment gedeeld met gemeenteraad/raadscommissie?  

        
Antwoord: 
 
De gemeenteraad is, anders dan via de raadscommissie ABZ, niet geïnformeerd over de 
aankoop. Op 29 september 2003 legt het college de aankoop via contractsovername voor 
aan de Raadscommissie ABZ voor wensen en bedenkingen. Dat gebeurt met een notitie 
(ter raadpleging) aan de commissie. Die notitie wordt ter plekke uitgedeeld. De notitie is 
volledig en noemt alle relevante gegevens (inclusief alle bedragen) die ook in de 
collegenota aan de orde zijn gekomen. De commissie stemt in met de overname van het 
contract, en heeft dus geen wensen en bedenkingen. Daarna wordt de notitie weer 
ingenomen. 
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Vraag 2. Hoe verhoudt deze aan- en verkoop zich met het toen geldende gemeentelijk 
beleid voor grondaankopen/eventueel specifiek voor Heesch-West?  
 

a. Hoe luidde in 2003 het gemeentelijk grondbeleid? Welke uitgangspunten werden 
gehanteerd en welke uitvoeringspraktijk hoorde daarbij? 
 

Antwoord: 
 
In 2003 werd het grondbeleid - naast de wettelijke kaders - bepaald door twee door de 
gemeenteraad vastgestelde nota’s, namelijk de Kadernota Grondbeleid Gemeente 
Bernheze (16 oktober 1997) en Notitie evaluatie grondbeleid en notitie grondprijsbeleid 
(20 december 2001).   
 
Voor het onderhavige onderzoek zijn de algemene uitgangspunten van het grondbeleid 
en de relevante delen van het verwervingsbeleid van belang. Daar beperkt zich deze 
samenvatting dan ook toe. 
 
Kadernota Grondbeleid (1997) 
 
Algemene uitgangspunten 
De gemeente Bernheze voert in hoofdzaak een actieve grondpolitiek. De gemeente neemt 
het initiatief in zowel de planvoorbereidings- als de planuitvoeringsfase, gericht op 
verwerving, bouwrijp maken en uitgifte van alle benodigde gronden. Daarmee verzekert de 
gemeente zich van een directe sturing op de realisatie van het bestemmingsplan.  
Een uitzondering wordt gemaakt voor locaties die vanwege financiële haalbaarheid en 
risicospreiding om een terughoudende rol vragen.  
Daar waar het actieve verwervingsbeleid niet kan worden gerealiseerd, wordt voorzien in 
een aanpak die de sturende invloed van de gemeente op de planontwikkeling zoveel 
mogelijk borgt met het ruimtelijk beleid en randvoorwaarden (toezicht, kostenverhaal) stelt 
aan particuliere grondexploitatie. In deze situatie is sturing op fasering en tempo van de 
realisatie van het bestemmingsplan uiteraard beperkt. 
 
Verwervingsbeleid  
De gemeente voert een actief verwervingsbeleid, zodat tijdig en onder marktconforme 
condities kan worden beschikt over de benodigde gronden. Daartoe worden 
privaatrechtelijke (minnelijke overeenstemming over aankoop) als publiekrechtelijke 
instrumenten (onteigening) ingezet. 
Per plan wordt zo vroeg mogelijk een risicoanalyse opgesteld, met inzicht in te verwerven 
gronden, eigendomsverhoudingen en andere relevante factoren.  
Op basis van deze risicoanalyse wordt een verwervingsplan vastgesteld, waarin onder 
andere inzicht wordt verschaft over planning, prijsbeleidsuitgangspunten van zowel 
aankoop als onteigening.  
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In een vroegtijdig stadium dient inzicht te zijn in de aanwezigheid van “sleutelpercelen” 
(percelen die vanwege hun omvang en/of ligging in hoge mate bepalend kunnen zijn voor 
een planmatige en gestructureerde uitvoering van het bestemmingsplan). Juist voor deze 
percelen wordt aanbevolen de onderhandelingen voor aankoop geruime tijd voor de 
vaststelling van het bestemmingsplan te starten. 
Zowel de risicoanalyse als het verwervingsplan hebben vanuit strategische overwegingen 
een interne werking. Bestuurlijke verantwoording zal achteraf moeten plaatsvinden (basis: 
jaarrekening). 
De toepassing van het voorkeursrecht vormt in beginsel een belangrijke ondersteuning 
voor het verwervingsbeleid. Geconstateerd wordt echter dat het voorkeursrecht 
vooralsnog niet kan worden toegepast. Daarvoor is een verklaring van geen bezwaar van 
de provincie vereist. 
Er worden algemene verwervingsvoorwaarden opgesteld. 
 
Notitie evaluatie grondbeleid en notitie grondprijsbeleid (2001) 
 
Algemene uitgangspunten 
De algemene uitgangspunten voor het grondbeleid uit de kadernota 1997 blijven 
ongewijzigd. Waar mogelijk blijft vastgehouden worden aan een actieve grondpolitiek. 
 
Verwervingsbeleid 
De praktijk leert dat het niet zinvol is algemene verwervingsvoorwaarden op te stellen, 
omdat elke verwerving maatwerk is met bijzondere bepalingen. Daarom worden geen 
algemene verwervingsvoorwaarden opgesteld. 
Voorts worden strategische verwervingslocaties gedefinieerd. “Ligging in een in de 
structuurvisie aangewezen gebied voor woningbouw of bedrijventerrein” behoort tot de 
definitie en de kosten worden vooralsnog ten laste van de algemene dienst gebracht. Is er 
een bestemmingsplan of is er een bestemmingsplan in voorbereiding, dan worden de 
kosten ten laste van de grondexploitatie van het betreffende plan gebracht. 
Vooruitlopend op de dualisering van het gemeentebestuur wordt de bevoegdheid tot 
aankopen of ruilen van onroerende zaken naar het college gedelegeerd als: 

• De onroerende zaak is gelegen in een in de structuurvisie aangewezen 
uitbreidingsgebied voor woningbouw of bedrijventerrein onder de voorwaarde dat 
het (algemeen) financieel economisch beleid van de gemeente dit toelaat; of 

• De onroerende zaak is gelegen in een (in voorbereiding zijnde) bestemmingsplan 
onder de voorwaarde dat de (voorlopige) exploitatieopzet dit toelaat. 

Voorts wordt benadrukt dat een aankoop moet geschieden onder marktconforme 
voorwaarden en dat daar een taxatie van een deskundige aan ten grondslag moet liggen. 
Welke eisen dat aan de taxatie en de deskundige moeten worden gesteld en hoe het 
verwervingsproces dient te verlopen wordt niet beschreven. Dat gebeurt pas in de nota 
Grondbeleid Bernheze uit 2013. 
Verantwoording aan de gemeenteraad zal plaatsvinden in de MARAP (naast de jaarrekening 
en begroting) met een aanvullende gedetailleerde toelichting op het gevoerde grondbeleid. 
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Over de toenmalige uitvoeringspraktijk staat niets op papier. Ook de interviews geven geen 
helder beeld. 
 

b. Ten aanzien van Achterste Groes 22: waarom niet aangekocht via de Wet 
Voorkeursrecht Gemeenten? Hoe ging dat bij andere percelen? 
 

Antwoord: 
 
Om de betreffende gronden te verkrijgen zijn destijds twee instrumenten ingezet, namelijk 
het privaatrechtelijke instrument (verwerving door middel van onderhandeling) en het 
publiekrechtelijke instrument (verwerving door middel van de Wet Voorkeursrecht 
Gemeenten). Beide instrumenten zijn gelijktijdig ingezet. 
Het voorbereidingstraject voor de vestiging van de WVG is opgedragen aan het bureau 
Gloudemans uit ‘s Hertogenbosch. Tegelijkertijd werd door vastgoedbedrijf De Lorijn in 
samenwerking met Smits Vastgoed onderhandeld met verkoper over de aankoop van de 
grond. Er zijn verschillende versies over de vraag wie het initiatief nam om de 
onderhandelingen te starten tussen de gemeente en De Lorijn/Smits over 
contractsovername. Hoe dan ook, het resultaat van die onderhandeling werd door het 
college geaccepteerd. Daarmee was er geen noodzaak de werking van de WVG (voor die 
specifieke gronden) af te wachten. 
Voor zover nagegaan kan worden is bij de verwerving van andere percelen niet met 
tussenpersonen gewerkt. 
 

c. Hebben de aan- en verkoop plaatsgevonden volgens het toen geldende 
gemeentelijk beleid en uitvoeringspraktijk?  

 
Antwoord: 
 
Feitelijk is er sprake van een contractsovername (van De Lorijn/Smits) voor een bedrag van  
€ 390.977,- verminderd met een bedrag van € 16.740,- en een aankoop van de gronden 
van de verkoper voor een bedrag van € 4.084.023,-. 
De twee transacties tezamen leiden tot de verwerving van de betreffende gronden. Deze 
constructie wordt in het vigerende beleid niet benoemd, maar kan materieel vergeleken 
worden met een normale verwerving. 
De verwerving voldoet aan het toen geldende beleid: 

- De verwerving past binnen de algemene uitgangspunten van het grondbeleid 
van Bernheze, namelijk een actieve grondpolitiek en een actief 
verwervingsbeleid. 

- De gronden zijn gelegen in een gebied dat in de ter vaststelling door de 
gemeenteraad aangeboden structuurvisiePlus benoemd wordt als mogelijke 
locatie voor een bovenlokaal bedrijventerrein. In die zin gaat het om een 
strategische verwervingslocatie. 
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- Er ligt een taxatierapport. De verwerving is marktconform, want de prijs ligt 
onder de taxatiewaarde. Bovendien heeft de “huistaxateur” van bureau 
Gloudemans de aankoop als zeer interessant beoordeeld. 

 
De verwerving is atypisch voor de gemeentelijke verwervingspraktijk. Ten eerste door de 
constructie van contractoverneming. Normaal werkte de gemeente niet met 
tussenpersonen. Daarnaast vindt de verwerving plaats ten behoeve van de op te richten 
Gemeenschappelijke Regeling Heesch West. Ook dat is anders dan anders. De gemeente 
verwierf steeds voor eigen doeleinden. 
 

d. Vergoeding contractoverneming € 390.977:  
- Wat was de reden voor deze vergoeding? 
- Heeft de besluitvorming hierover plaatsgevonden volgens het toen geldende 

gemeentelijk beleid en uitvoeringspraktijk?  
- Hoe is het bedrag tot stand gekomen? 
- Is hiervoor een tegenprestatie afgesproken? 

 
Antwoord: 
 
Feitelijk gaat het hier niet over een vergoeding, in de zin van een ‘fee’.  Het gaat om een 
transactie waarbij handelswinst wordt gemaakt door de partij die het contract ter 
overname aanbiedt. Er is ook niet onderhandeld over deze handelswinst, maar over de 
prijs die de gemeente moest betalen voor de verkrijging van de gronden.  
Het college (en ook de raadscommissie ABZ) kende de hoogte van de handelswinst, maar 
achtte de prijs die betaald moest worden om de gronden van de verkoper (Dhr. V.)  te 
kunnen verwerven acceptabel. 
 
De besluitvorming heeft getrapt plaats gevonden. Eerst is door de toenmalige wethouder 
in het portefeuilleoverleg (de voorloper van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch-
West) bij de andere gemeenten gepeild of de transactie acceptabel was. Tenslotte zouden 
de gronden worden doorgeleverd aan de op te richten Gemeenschappelijke Regeling. De 
andere gemeenten hebben met de transactie ingestemd. Daarna heeft het college, na 
wensen en bedenkingen te hebben ingewonnen bij de commissie ABZ, met de aankoop 
ingestemd. Het college was daartoe bevoegd. De aankoop vond tenslotte plaats na de 
dualisering van het gemeentebestuur. 
 
Het bedrag van € 390.977,- (min € 16.740,-) is tot stand gekomen als de resultante van de 
onderhandelingen die De Lorijn/Smits enerzijds met de verkoper hebben gevoerd, en 
anderzijds met de gemeente. 
 
De tegenprestatie is dat de gemeente het contract dat De Lorijn/Smits met de verkoper 
had gesloten kon overnemen. 
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Vraag 3. Hoe heeft de uitvoering van de koopovereenkomst voor wat betreft de betaling 
van de derde termijn € 1.361.341,- plaatsgevonden? 
 
Op 2 juni 2015 heeft rentmeesterkantoor Ceelen een betalingsverzoek gestuurd aan de 
gemeente. Het rentmeesterkantoor handelde in opdracht van de verkoper. Ceelen wijst 
erop dat doordat het bestemmingsplan Buitengebied onherroepelijk is geworden op 8-10-
2014 er een betalingsverplichting is ontstaan van de derde termijn, groot € 1.361.341,-. 
Op 1 oktober 2015 antwoordt het college per brief op het betalingsverzoek. Het college 
schrijft dat er nog geen betalingsverplichting is omdat de betreffende gronden nog geen 
bedrijfsbestemming hebben gekregen omdat het bestemmingsplan Regionaal 
Bedrijventerrein Heesch West nog niet onherroepelijk is en de gronden ook in het 
(onherroepelijke) Bestemmingsplan Buitengebied geen bedrijfsbestemming hebben 
gekregen. 
Vervolgens wordt de gemeente door Lichtstad Advocaten in opdracht van de verkoper 
gedagvaard. Op 8 november 2017 wijst de rechter vonnis, wijst de vordering van de 
verkoper toe en veroordeelt de gemeente tot het betalen van de proceskosten. Daarop 
gaat de gemeente in hoger beroep. Op 18 april 2019 tekenen partijen een 
vaststellingsovereenkomst waarmee het geschil wordt geschikt en het hoger beroep wordt 
ingetrokken. 
 
  

a. Hoe is het besluitvormingsproces verlopen? Welk orgaan nam wanneer welke 
beslissing? 
 

Antwoord: 
 
26 juni 2012  
Gemeenteraad stelt bestemmingsplan Buitengebied vast. 
 
3 juli 2015 
Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West besluit dat de 
gemeente Bernheze het betalingsverzoek van de verkoper zal afdoen. 
 
1 oktober 2015 
Het college wijst het betalingsverzoek van de derde termijn dat door Rentmeesterkantoor 
Ceelen namens de verkoper is gedaan gemotiveerd af. 
 
 
27 september 2016 (abusievelijk gedateerd op 27 september 2015) 
Het college besluit een rechtsgeding te voeren om zich te verweren tegen de dagvaarding 
van de verkoper van 13 april 2016 en mandateert een advocaat van Advocatenkantoor 
Banning daartoe. 
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1 december 2017 
Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West besluit om (op 
termijn) in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank en tevens met de verkoper 
in gesprek te gaan over een mogelijke schikking, met name voor wat betreft de 
rentevergoeding. 
 
2 april 2019 
Het college besluit in te stemmen met de vaststellingsovereenkomst (schikking) met de 
verkoper en de beroepsprocedure te beëindigen.  
 
18 april 2019 
Burgemeester Moorman tekent namens de gemeente de vaststellingsovereenkomst. 
 
 

b. Welke informatie is op welk moment gedeeld met gemeenteraad/raadscommissie?  
 
Antwoord: 
 
De gemeenteraad is over de rechtszaak, het vonnis, de betaling van de derde termijn en 
het beroep tegen het vonnis geïnformeerd bij de behandeling van de jaarrekening 2017. 
In de aangehechte jaarstukken zit ook het document Gemeenschappelijke Regeling 
Heesch West – jaarstukken 2017.  
Op pagina 12 van dit document staat: 
“In 2003 heeft de gemeente Bernheze, vooruitlopend op de planontwikkeling van Heesch 
West, gronden gekocht. Afgesproken is, dat 1/3 van de betaling pas geëffectueerd wordt, 
als er sprake is van een nieuw bestemmingsplan. Bij gerechtelijke uitspraak is de 
voormalige eigenaar in het gelijk gesteld, waardoor de betaling nu al verschuldigd is. 
Conform het besluit van het Dagelijks Bestuur Heesch West is door de gemeente Bernheze 
beroep ingesteld tegen de uitspraak. Tenzij nog een schikking overeengekomen kan 
worden zal in de loop van 2018 de behandeling van dit beroep aan de orde zijn”. 
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Conclusie 
 
De verkrijging van de gronden Achterste Groes 22 in 2003 was een correcte verwerving die 
voldeed en de toen gestelde beleidskaders. De besluitvorming heeft plaats gevonden op 
basis van de toen (en nu) geldende bevoegdheden. De informatievoorziening aan de 
raadscommissie ABZ was transparant en volledig. 
Het was wel een atypische verwerving omdat hier met tussenpersonen werd gewerkt. Dat 
was niet de keuze van het college, maar daar werd het college mee geconfronteerd. In die 
context heeft het college een zakelijke afweging gemaakt. 
 
De uitbetaling van de derde termijn werd gekenmerkt door een verschil van inzicht over 
het tijdstip van uitkering. Dat was relevant omdat na 15 jaar (gerekend vanaf de datum van 
aankoop van de gronden) de verplichting tot uitbetaling zou vervallen. Na uitspraak van de 
rechterbank is de kwestie geschikt. 
Mogelijk verwarrend is hoe de taken en bevoegdheden gedurende dit meningsverschil 
verschoven. Aanvankelijk was het college van Bernheze bevoegd. Met het instellen van de 
Gemeenschappelijke Regeling Heesch West gingen de rechten en plichten over naar dit 
orgaan. Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling besloot echter dat de 
gemeente deze kwestie moest afdoen. Het college van Bernheze was weer aan zet. Dat was 
in lijn met de uitspraak van de rechter in het tussenvonnis, waarin de vordering van de 
verkoper tegen de Gemeenschappelijke Regeling door de rechter werd afgewezen. De 
Gemeenschappelijke Regeling was in het koopcontract tenslotte geen partij geweest.  
En na het vonnis van de rechtbank besloot het Algemeen Bestuur van de 
Gemeenschappelijke Regeling Heesch West dat er (op termijn) beroep tegen deze 
uitspraak moest worden ingesteld en tegelijkertijd met de koper naar een oplossing 
(schikking) moest worden gezocht. Dat het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke 
Regeling dat besluit nam was logisch. De Gemeenschappelijke Regeling had tenslotte alle 
rechten en plichten overgenomen. Maar het instellen van dat beroep moest uiteraard weer 
door het college van Bernheze gebeuren. Het college was tenslotte de partij die zich 
verweerd had in het rechtsgeding. 
 
De informatie die het college over deze toch enigszins verwarrende gang van zaken aan de 
gemeenteraad gaf was karig.  
Feitelijk gebeurde dat alleen met de bij de jaarrekening 2017 aangehechte jaarstukken, 
waarin ook de Gemeenschappelijke Regeling Heesch West verantwoording aflegde. 
Formeel is dat de juiste weg. Maar vanwege het verwarrende karakter had de 
informatievoorziening zeer wel uitgebreider gemogen en gemoeten. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

15 

Aanbevelingen 
 

1. Grondverwervingsproces. 
Alhoewel de onderhavige verwerving in 2003 voldeed aan de toen geldende 
beleidskaders kan geconstateerd worden dat die kaders minimaal waren. De 
(beleids-)aandacht was vooral gericht op de uitgifteprijzen. Pas veel later (2013) 
wordt het verwervingsbeleid flink aanscherpt (na het rapport van de rekenkamer uit 
2011). In 2018 is het grondverwervingsproces opnieuw aangescherpt. 
Het voldoet nu aan de daaromtrent te stellen eisen. Dit leidt niet tot een nadere 
aanbeveling. 
 

2. Informatievoorziening aan de raad. 
Zoals reeds geconstateerd is de taak- en bevoegdheidsverdeling tussen het college 
en de Gemeenschappelijke Regeling weliswaar formeel correct, doch niet altijd 
makkelijk navolgbaar. Geadviseerd wordt in de informatievoorziening naar de 
gemeenteraad daar meer aandacht voor te hebben. 
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Bijlage 1. Archiefstukken 
 
Document 1118946 - overname kosten verzekeren onroerend goed  
Document 1386835 - aanbod aankoop boerderij en cultuurgrond Achterste Groes 22  
Document 1386843 - taxatierapport 
Document 1386845 - opmerkingen en aanvullingen concept koopovereenkomst 
Document 1386847 - collegevoorstel Aankoop boerderij met bijbehorende gronden  
Document 1386850 - opdracht notariële afwikkeling  
Document 1386853 - raadpleging raadscommissie ABZ 29-09-2003  
Document 1386854 - collegevoorstel Definitief besluiten tot aankoop Achterste Groes 22  
Document 1386856 - collegebesluit Aankoop grond van de heer C.J.H.M. V. 
Document 1386859 - contractovername door gemeente van de Lorijn en Smits 
Document 1386861 - koopakte aankoop van Dhr. V. door de Lorijn en Smits 
Document 1386869 - memo bankgarantie niet noodzakelijk 
Document 1386878 - brief aan Dhr. V. contractovername door gemeente 
Document 1386918 - afschrift hypotheekakte 
Verslag commissie ABZ 29 09 03 
Document 114761 - geen bezwaar tegen tijdelijke bewoning 
Document 1086796 - bevestiging van woningruil  
Document 1386946 - verzoek Betaling 2e termijn object Achterste Groes 22 
Document 1386949 - koopovereenkomst nieuw bedrijf door dhr. V. 
Document 1386952 - volmacht doorhaling hypothecaire inschrijving 
Document 1386960 - eigendomsbewijs 
Document 748248 - brief aan gemeente ’s Hertogenbosch aankoop Achterste Groes 22  
Document 751078 - ontvangstbevestiging 
Document 770215 - verzoek om reactie op verzoek betaling 
Document 770570 - afwijzing betalingsverzoek Achterste Groes 22 Heesch 
Document 811135 - voornemen tot dagvaarding gemeente Bernheze 
Document 813325 -weigering erkenning vordering Lichtstad Advocaten 
Document 1062932 - betalingsverzoek verschuldigde termijn boerderij Achterste Groes 22 
Concept verslag AB HW 01122017 
Document 856554 - conclusie van antwoord proces 
Document 856558 - brief rechtbank zitting 10 oktober 2016 
Document 856566 - machtiging voor zitting 10 oktober 2016 
Document 856685 - getekend procesbesluit 
Document 870622 - tussenvonnis rechtbank 23 november 2016 
Document 874538 - brief rechtbank datum enquête 13 maart 2017 
Document 897613 - proces-verbaal van getuigenverhoor d.d. 13 maart  
Document 903690 - brief Banning aan de heer De Lorijn oproep te getuigen 
Document 906749 - opdracht tot dienstverlening taxatie Van der Vleuten 
Document 1286858 - dagvaarding 
Document 1334526 - integrale uitspraak Rechtbank - Achterste Groes 22 
Document 1387903 - notitie evaluatie grondbeleid en notitie grondprijzen 
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Document 1387911 - collegevoorstel Notitie grondbeheer en grondexploitatie 
Document 1388063 - collegevoorstel Kadernota grondbeleid gemeente Bernheze 
Document 1388064 - raadsvoorstel Kadernota grondbeleid gemeente Bernheze 
Document 1388065 - Kadernota grondbeleid gemeente Bernheze deel 2 
Document 1388066 - Kadernota grondbeleid gemeente Bernheze deel 1 
Collegevoorstel 222087 - collegevoorstel besluit Nota grondbeleid 2008 
Document 116098 - Raadsbesluit-Nota grondbeleid- de strategische visie 
Document 1388044 - Nota grondbeleid Bernheze  
Raadsvoorstel 115941 - raadsvoorstel Nota grondbeleid- de strategische visie 
Collegevoorstel 509301 - collegevoorstel Nota grondbeleid, incl. nota grondprijzen 
Document 509152 - Nota grondbeleid 2013 
Raadsvoorstel 508795 - raadsvoorstel Vaststellen Nota grondbeleid 
Wijzigingen grondbeleid na 2013 
Document 48379 - Brief Rekenkamercommissie - technische reactie college 
Document 553892 -Rapport rekenkamercommissie 
Raadsvoorstel 52192 - Rapport Rekenkamercommissie Bernheze 
Document 1334095 - Vaststellingsovereenkomst [niet-getekend] 
Document 1334102 - Notitie MJ met betrekking tot claim 
Document 1340838 - Vaststellingsovereenkomst [eenzijdig getekend] 
Document 1343823 - Vaststellingsovereenkomst [driezijdig getekend] 
Document 1344120 - Driezijdig getekende vaststellingsovereenkomst 
171108 Uitspraak rechtbank inzake nabetaling 
181128 Notitie MJ - gemeente ’s-Hertogenbosch 
190402 Collegebesluit vaststellingsovereenkomst 
Beantwoording art. 33 vragen VVD over aankoop Achterste Groes 22 in Heesch 
Collegevoorstel 1343629 - collegevoorstel beantwoording artikel 33 vragen VVD 
Document 1342239 - Artikel 33 vragen VVD inzake Achterste Groes 22 
Document 1343633 - Beantwoording artikel 33 vragen inzake Achterste Groes 22 
Collegevoorstel 91855 - Vestiging van een voorkeursrecht 
Initiërend document 1110499 - voorkeursrecht gemeenten Heesch-West 2011 
Raadsvoorstel 91586 - Vestiging van een voorkeursrecht 
Wet voorkeursrecht gemeenten 
191029 MG Kaarten StructuurvisiePlus 
191029 MG StructuurvisiePlus inhoud 
191029 MG Vaststelling StructuurvisiePlus 
Document 1315044 - Wob verzoek, informatie Achterste Groes 22 Heesch 
Document 1324452 - Uw Wob-verzoek 
Documenten WOB-verzoek (10 januari 2019) 
 
 
 
 

 


