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Onderwerp 
 
Grondverwerving fase 4 Laarveld. 
 
Voorstel 
 

1. Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten 
aanzien van de concept  koopovereenkomst voor aankoop van de percelen W15, 
W1161, W1133 en W1160 (alle gedeeltelijk) in fase 4 van Laarveld, de concept 
anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van de locatie Gertrudisstraat 7 en 
de concept posterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van gronden in fase 4 
van Laarveld (bijlage 1).  

2. Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien 
van bijgevoegde taxatierapporten (deskundigenadvies en oplegnotitie, bijlage 2) 
op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 1 onder d en lid 2 
onder b en i Wet open overheid, tot het moment dat de realisatie van Laarveld is 
voltooid.  

3. Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van 
bijgevoegd advies inzake staatssteun (bijlage 3) op grond van artikel 25 lid 3 
Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 1 onder d en lid 2 onder b en i Wet open 
overheid, tot het moment dat de realisatie van Laarveld is voltooid. 

 
Inleiding 
 
De woningmarkt is enorm aangetrokken. Daarom heeft het college op 13 april 2021 
besloten de werkzaamheden te starten om te komen tot uitwerking van fase 4 van 
Laarveld om zodoende te komen tot een herziening van het bestemmingsplan en een 
herziening van het exploitatieplan.  
 
Het ontwerp stedenbouwkundige plan Laarveld fase 4 en het ontwerp beeldkwaliteitsplan 
Laarveld fase 4 zijn op 30 november 2021 door het college vastgesteld. 
 
Het ontwerp bestemmingsplan Laarveld fase 4 en het ontwerp exploitatieplan Laarveld 
2009, 3e herziening, worden in januari 2023 ter visie gelegd. Vaststelling is gepland in 
juni 2023.  
 
De gemeente heeft niet alle gronden in fase 4 in eigendom. Met het aangaan van deze 
overeenkomst wordt een groot deel van de gronden in fase 4 eigendom van de gemeente.  
Daarmee wordt een belangrijke stap gezet om over te kunnen gaan tot de realisatie van 
woningen.  
 
Relatie tot de strategische visie 
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Met dit voorstel wordt ingespeeld op de waarden 'Goed wonen voor elke doelgroep' en  
'Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit’ van de strategische visie. 
 
Beoogd effect 
 
Meer inwoners wonen passend bij hun behoefte. 
 
Beoogd(e) doel(en)  
 
Het doel is te komen tot verwerving van gronden en daarmee tempo te houden op de 
ontwikkeling van woningbouw in Laarveld. Realisatie is gepland vanaf 2023/2024.  
 
Te meten als volgt: 
Aantal woningen dat per jaar wordt opgeleverd. 
 
Argumenten  
 

1.1 Het college dient de raad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen 
kenbaar te maken. 

Op grond van artikel 160 lid 1 onder a van de Gemeentewet berust het dagelijks bestuur 
van de gemeente bij het college van burgemeester en wethouders voor zover dit bij of 
krachtens de wet niet aan de raad of aan de burgemeester is opgedragen. Het college is 
onder andere bevoegd tot het doen van private rechtshandelingen (transacties onroerend 
goed, sluiten van exploitatieovereenkomsten, publiek-private 
samenwerkingsovereenkomsten). Volgens de Nota Grondbeleid 2020 dient het college de 
raad in de gelegenheid te stellen zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te 
brengen bij aankoop van grond (eventueel met opstallen) als het aankoopbedrag hoger is 
dan € 1.000.000,-. Daarvan is met het mogelijk aangaan van onderhavige overeenkomst 
sprake. 
 

1.2 Aankoop van gronden is gewenst om optimaal regie te kunnen voeren op de 
ontwikkeling. 

Met alle grondeigenaren worden gesprekken gevoerd. Met de eigenaar van de percelen 
gemeente Weert, sectie W nummers 15, 1161, 1133 en 1160 (alle gedeeltelijk) is 
overeenstemming bereikt over de aankoop van deze percelen. 
 

2.1 De financiële onderbouwing dient geheim te blijven. 
Artikel 5.1 lid 1 onder d Wet open overheid betreft de bescherming van bijzondere 
persoonsgegevens op grond van de AVG. Dit is een absolute weigeringsgrond. Artikel 5.1 
lid 2 onder b Wet open overheid beschermt de op geld waardeerbare belangen van onder 
meer de gemeente. Het financiële belang van de gemeente weegt in dit geval zwaarder 
dan het algemene belang van openbaarheid van informatie, omdat de gemeente in dit 
gebied nog meer grondaankopen moet doen, waardoor bij openbaarmaking de 
onderhandelingspositie van de gemeente verzwakt kan worden. Artikel 5.1 lid 2 onder i 
Wet open overheid beschermt het goed functioneren van de gemeente. Het belang van de 
vertrouwelijkheid van dit advies en de hierbij betrokken financiële gegevens van een 
natuurlijk persoon weegt zwaarder dan het algemene belang van openbaarheid van 
informatie. 
 

3.1 Het advies inzake staatssteun dient geheim te blijven. 
Artikel 5.1 lid 1 onder d Wet open overheid betreft de bescherming van de hierbij 
betrokken bijzondere persoonsgegevens op grond van de AVG. Dit is een absolute 
weigeringsgrond. Artikel 5.1 lid 2 onder b Wet open overheid beschermt de op geld 
waardeerbare belangen van onder meer de gemeente. Het financiële belang van de 
gemeente weegt in dit geval zwaarder dan het algemene belang van openbaarheid van 
informatie. Artikel 5.1 lid 2 onder i Wet open overheid beschermt het goed functioneren 
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van de gemeente. Het belang van de vertrouwelijkheid van dit advies  en de hierbij 
betrokken financiële gegevens van een natuurlijk persoon weegt zwaarder dan het 
algemene belang van openbaarheid van informatie. 
 
Kanttekeningen en risico’s  
 

1.1 Staatssteun 
De aankoop van gronden vindt plaats conform door een onafhankelijk taxateur 
vastgestelde taxaties op basis van verschillende waarderingsgrondslagen 
(schadeloosstelling/marktwaarde). Omdat (ongeacht de toegepaste waarderingsgrondslag) 
met de aankoop geen voordeel wordt verstrekt aan de verkoper dat groter is dan een 
(Europese) bagatelvrijstelling, is er geen sprake van staatssteun.  
  
Voor zover een rechter of de Europese Commissie onverhoopt zou oordelen dat de 
gemeente met de aankoop onrechtmatige staatssteun verstrekt, bevat de overeenkomst 
bepalingen die waarborgen dat de overeenkomst zoveel mogelijk in stand blijft. 
 
Financiële gevolgen 
 
De aankoop geschiedt voor een bedrag van € 6.000.000,- excl. BTW waarin alle 
schadeloosstellingen inclusief kosten deskundigen bijstand zijn opgenomen. Aanvullend is 
sprake van een vergoeding van maximaal € 15.000,- excl. BTW voor eventueel te maken 
deskundigenkosten na het passeren van de notariële akte. Deze twee bedragen komen ten 
laste van het grondverwervingsbudget van Laarveld.  
 
De aankoop van de percelen past binnen de grondexploitatie jaarrekening 2021 van 
Laarveld zoals opgenomen in de MPGV 2021-2022.   
 
Participatie 
 
Met de verkoper zijn onderhandelingen gevoerd.  
 
Communicatie 
 
De verkoper wordt geïnformeerd over het genomen besluit.  
 
Planning en uitvoering  
 
Na besluitvorming over het sluiten van de overeenkomst en nadat het bestemmingsplan 
Laarveld fase 4 onherroepelijk is, zal notarieel transport van de gronden plaatsvinden. 
Ontwikkeling van woningbouw op de aangekochte gronden vindt plaats na het doorlopen 
van de planologische procedure en nadat fase 4 van Laarveld bouwrijp is gemaakt, naar 
verwachting in de loop van 2024. 
 
Evaluatie 
 
N.v.t. 
  
Bijlage(n)  
 
Openbare bijlage: 

1. Koopovereenkomst, posterieure overeenkomst en anterieure overeenkomst. 
 
Niet-openbare bijlagen waarvoor geheimhouding moet worden opgelegd: 

2. Taxatierapporten Gloudemans Rentmeesters. 
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3. Advies Dirkzwager Advocaten inzake staatsteun. 
 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
De secretaris, De burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
A.M.A. Vrijenhoek 

 
 
 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 



 
 

 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1831128  
 
Advies raadscommissie  
 
- 
 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 januari 2023 
 
 
 
 besluit: 
 

1. Kennis te nemen van en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten 
aanzien van de concept  koopovereenkomst voor aankoop van de percelen W15, 
W1161, W1133 en W1160 (alle gedeeltelijk) in fase 4 van Laarveld, de concept 
anterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van de locatie Gertrudisstraat 7 en 
de concept posterieure overeenkomst voor de ontwikkeling van gronden in fase 4 
van Laarveld (bijlage 1).  

2. Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien 
van bijgevoegde taxatierapporten (deskundigenadvies en oplegnotitie, bijlage 2) 
op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 1 onder d en lid 2 
onder b en i Wet open overheid, tot het moment dat de realisatie van Laarveld is 
voltooid.  

3. Het bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van 
bijgevoegd advies inzake staatssteun (bijlage 3) op grond van artikel 25 lid 3 
Gemeentewet juncto artikel 5.1 lid 1 onder d en lid 2 onder b en i Wet open 
overheid, tot het moment dat de realisatie van Laarveld is voltooid.  

 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 februari 2023. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
mr. R.J.H. Vlecken 

 


