
 
 
 
Agendapunt :   
Voorstelnummer :   
Raadsvergadering : 25 september 2007 
Classificatienummer :   
Naam opsteller : Arja de Waal 
Informatie op te vragen bij :   
Portefeuillehouder(s) : Jan Stam 
 
onderwerp: kostenraming i.v.m. verkoop Kogendijk 91 te Bergen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: akkoord te gaan met: 

• De bijgevoegde kostenraming in verband met de verkoop Kogendijk 91 
te Bergen 

• Deze kosten ten laste te brengen van de bestemmingsreserve sociale 
woningbouw/grondexploitatie. 

 
 
1. Aanleiding 

Bij besluit van 18 juli 2006 heeft uw college besloten akkoord te gaan met de verkoop van de 
boerderij aan de Kogendijk 91, kadastraal bekend gemeente Bergen sectie C nummer 2390 
ter grootte van ca. 1845 m2 voor de koopsom van € 650.000,-- aan Woningstichting 
Duinstee te Bergen.  Dit bedrag is in de begroting 2007 opgenomen onder de opbrengsten 
van de verkoop onroerend goed 2007. 
In de begroting is verzuimd een kostenraming ten behoeve van de verkoop van de Kogendijk 
91 mee te nemen. 
Als gevolg van de mogelijke verkoop dienen verschillende kosten te worden gemaakt. 
 

 
2. Feiten 

De boerderij aan de Kogendijk 91 wordt sinds de jaren zestig verhuurd aan de voormalige 
eigenaren de familie J. Hof  en de familie B. Hof . 
Om de boerderij te kunnen verkopen dienen de huidige bewoners akkoord te gaan met een 
“gedwongen”verhuizing. De gemeente Bergen dient bij deze gedwongen verhuizing zorg te 
dragen voor een verhuisvergoeding, landelijk vastgesteld op minimaal € 5.000,--per 
verhuizend gezin. 
Verder dienen de huidige bewoners schadeloos gesteld te worden. Dit houdt in dat de 
eventuele woningverbeteringen, aangebracht door de huidige huurders, vergoed dienen te 
worden. Om de hoogte van de eventuele schadeloosstelling te bepalen, zal een expertise 
bedrijf een taxatierapport op moeten stellen. 
De kosten van een dergelijk rapport bedragen € 625,-- 
De vergoeding die mogelijk uit dit taxatierapport zullen voortvloeien worden geschat op  
€ 15.000,- in totaal voor beide families. 
 
Voor het perceel Kogendijk 97 en het aangrenzende tuiniersbedrijf is door de eigenaar de 
heer Roos, wonende Kogendijk 97, een verzoek ingediend om te komen tot een andere 
invulling van het perceel, namelijk kleinschalige woningbouw in plaats van een 
tuiniersbedrijf. 
De huidige bewoners van Kogendijk 91(achterhuis), de familie B. Hof, hebben aangegeven 
problemen te hebben met de gedwongen verhuizing. 
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In samenspraak met de woningstichting en de heer Roos wordt gekeken naar de 
mogelijkheid tot het realiseren van sociale woningbouw. Daarbij ontstaat dan de 
mogelijkheid vervangende woonruimte te kunnen bieden aan de familie B. Hof.    
 
In verband met de verkoop van de Kogendijk 91 aan woningstichting Duinstee en de 
aanvraag van de Heer Roos, eigenaar van het aangrenzende perceel, is een 
stedenbouwkundig adviesbureau ingeschakeld om te komen tot een stedenbouwkundige 
analyse voor de twee percelen samen. 
De kosten voor het maken van een stedenbouwkundige analyse bedragen € 4.177,-- . deze 
kosten worden, voor een evenredig deel, door zowel de gemeente Bergen, woningstichting 
Duinstee en de heer Roos gedeeld. Dit betekent respectievelijk € 1.392,33  voor de 
gemeente Bergen.  

 
 

3. Aandachtspunten 
a. Juridische gevolgen 

 
  
b. Communicatie/voorlichting 

 
 
b. Financiële gevolgen 

 
Om tot verkoop te kunnen overgaan, en de in de begroting opgenomen 
verkoopopbrengst te kunnen realiseren,  zullen de beide woningen leeg moeten worden 
opgeleverd . 
In de begroting 2007 is geen rekening gehouden met eventuele kosten i.v.m. de verkoop 
van de Kogendijk 91. Volgens bijgevoegd kostenoverzicht zullen de kosten die verband 
houden met de verkoop naar verwachting ongeveer € 27.020 bedragen.Voorgesteld 
wordt deze kosten te dekken door een uitnamen voor hetzelfde bedrag te doen uit de 
bestemmingsreserve sociale woningbouw / grondexploitatie. Het doel van deze 
bestemmingsreserve is omschreven als het faciliteren van de realisatie van sociale 
woningbouw. Dit doel stemt overeen met bovengenoemde situatie.De 
begrotingswijziging is bijgevoegd. 
 
Onoverkomenlijk:   
 
Dekking: incidenteel 
 

 
4. Advies commissie(s) 

 
5. Overige aspecten 

n.v.t. 
 
Bergen, 14 dagen voor raadsvergadering 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog, 
secretaris burgemeester 
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