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Onderwerp

Koopovereenkomst Centrale Zandwinníng Weert

Voorstel

1. In te stemmen met bijgevoegde koopovereenkomst
2. Geheimhouding op te leggen met betrekking tot bijgevoegd taxatierapport op

grond van aftikel 25lid2 Gemeentewet juncto altikel 10 lid l sub c. artikel 10 lid
2 sub b. en g. Wet Openbaarheid van Bestuur tot 1 juli 2022.

Inleiding

Op 1 oktober 2Ot5 is een realisatieovereenkomst gesloten met de Centrale Zandwinning
Weert (CZW). In deze overeenkomst is afgesproken dat de gemeente het eerste recht
heeft om de gronden van het te realiseren dagstrand, die nog geen eigendom zijn van de
gemeente, en alle daarbij behorende voorzieningen in eigendom te krijgen en te
exploiteren danwel daarvoor een exploitant te werven. Op 12 april 2016 heeft het college
van burgemeester en wethouders besloten om geen eigenaar te worden van het dagstrand
en de exploitatie van het dagstrand over te laten aan de CZW.
De gemeente is eigenaar van een deel van de gronden in het plangebied van de CZW. Het
betreft gronden van voormalige paden alsmede enkele percelen grond die zijn gelegen aan
de Voorhoeveweg. Op een deel van deze gronden is het dagstrand gelegen. Voor het
merendeel van de overige percelen geldt dat deze zijn ontgrond. Met de CZW is
onderhandeld over de verkoop van deze gronden. Dit heeft geleid tot bijgevoegde concept
koopovereenkomst.

Beoogd effect/doel

Doel van de overeenkomst is verkoop van in het plangebied gelegen gemeentelijke
gronden aan CZW.
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Het CZW-gebied zal worden ingericht voor natuur en recreatie. Hierover zijn in de
realisatieovereenkomst afspraken gemaakt tussen de gemeente en de CZW. De gemeente
heeft geen belang bij het in eigendom hebben van gronden in het desbetreffende gebied.
Het is geen kerntaak van de gemeente om recreatieve voorzieningen te exploiteren of
natuur te beheren. In de realisatieovereenkomst is afgesproken dat dit een taak van de
CZW of diens rechtsopvolger is. Deze afspraak staat overigens bovendien los van de
eigendomss ituatie.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t

Financiële, personele en juridische gevolgen

In opdracht van de gemeente is een taxatie van de gronden uitgevoerd en over verkoop
tegen de getaxeerde waarde is principeovereenstemming bereikt met de CZW. Verkoop
van de gronden levert voor de gemeente een bedrag op van € 116.855,-. Dit bedrag komt
ten gunste van vastgoed (verspreid bezit).

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Com mu n icatie/ pa rticipatie

N.v.t.
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Bijlagen:

1. Concept koopovereenkomst
2. Taxatierappoft (geheim)
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