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de leden van de gemeenteraad van Bergen 
  
   
 

ALG 51 
 

Op 26 november 2021 heeft de Hoge Raad Arrest gewezen, waarin zij 
bepaalt dat bij de verkoop van gemeentelijk onroerend goed 
mededingingsruimte moet worden geboden. De VVD verwacht dat de 
impact van dit arrest groot is en heeft daarom het college een vijftal 
vragen gesteld over de mededingingsruimte bij gronduitgifte.  
In deze brief geeft het college antwoord op deze vragen. 
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Onderwerp : raadsvragen inzake gronduitgifte 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Op 1 december 2021 heeft de VVD fractie een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het 
college inzake de mededingingsruimte bij de uitgifte van grond. Aanleiding is dat op 26 
november 2021 de Hoge Raad Arrest heeft gewezen, waarin zij bepaalt dat bij de verkoop 
van gemeentelijk onroerend goed mededingingsruimte moet worden geboden. 
In deze brief vindt u de antwoorden van het college op deze vragen. 
 
Vragen 

1. Heeft het college kennis genomen van dit Arrest? 

 

Antwoord: Het college heeft kennis genomen van dit arrest. 

 

2. Is het college voornemens op korte termijn beleid te ontwikkelen om het proces m.b.t. 
gronduitgiftes in overeenstemming te brengen met de uitgangspunten van dit Arrest? 

 

Antwoord: Het college heeft zich laten adviseren over de gevolgen van het Didam-arrest. 
Dit advies kunt u inzien bij de griffie. Uit dit advies volgt dat de gemeente Bergen, net als 
alle gemeenten in Nederland, haar werkwijze (gedeeltelijk) zal moeten aanpassen. 
Belangrijk om daarbij op te merken is dat het hierbij niet alleen gaat om de verkoop van 
grond maar ook andere gronduitgifte zoals huur, ruil, bruikleen en pacht maar ook kleine 
verkopen zoals de verkoop van snippergroen.1 

 

3. Kan het college aangeven wat de impact van dit Arrest is op lopende ontwikkelplannen 
waarbij gemeentelijke grondtransacties een rol (zullen gaan) spelen, zoals bij Hotel 
Nassau, Strand Residence BaZ, BSV-terrein, Scholtenlocatie, Dorpsplein Bergen, etc.? 

 

                                                
1 Zie ook: Factsheet 
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Antwoord: Op dit moment worden de gevolgen voor de individuele projecten in kaart 
gebracht. Het college verwacht over twee weken een lijst bij de griffie ter inzage te 
kunnen leggen waar voor ieder project uit het MPG is te zien wat de gevolgen van het 
Didam-arrest zijn.   

 

4. Kan het college een overzicht geven van lopende ontwikkelplannen waarbij grond een-
op-een verkocht is of zou gaan worden? 

 

Antwoord: Zie antwoord onder 3.  

 

5. Kan het college aangeven wat de impact van dit Arrest is bij verkoop van overig 
gemeentelijk vastgoed (gebouwen) en hoe het college denkt het verkoopproces hierbij 
voortaan vorm te gaan geven? 

 

Antwoord: Zie antwoord onder 2.  

 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Carla Laan, medewerker vastgoed en 
grondzaken van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 088 909 7332. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 22uit00344 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 
mr. M.N. (Martijn) 
Schroor  

L.Hj. (Lars) Voskuil 

secretaris burgemeester 
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