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Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor;
In te stemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 282.067,50 plus kosten 
koper, voor de aankoop van Laagerfseweg 45.

Inleiding
In december 2008 heeft de gemeenteraad ingestemd met een krediet ten behoeve van de 
aankoop van de voormalige kalverenmesterij en de daarbij behorende gronden gelegen aan de 
Laagerfseweg 43. Op het perceel was een tweede bedrijfswoning aanwezig, Laagerfseweg 45, 
welke in eigendom was van de moeder van de verkoper van het agrarisch bedrijf. Voorwaarde 
bij de aankoop van het agrarisch bedrijf was een afspraak met de verkoper, dat deze zijn recht 
van eerste koop op de tweede woning op het perceel zou doorleggen naar de gemeente. 
Onlangs is de eigenaresse van de tweede woning Laagerfseweg 45 overleden en is het pand, 
conform de afspraken, aangeboden aan de gemeente.
Wij stellen u voor om krediet beschikbaar te stellen voor deze aankoop. 

Centrale vraag
Bent u bereid het benodigde krediet beschikbaar te stellen voor deze aankoop?
Wenst u eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van de feitelijke 
aankoop?

Beoogd resultaat (wat)
Met aankoop van deze woning ontstaat zeggenschap over het totale agrarisch bouwperceel en 
daarmee kan bepaald worden wat de toekomst van het perceel en de omliggende gronden 
wordt. De gronden kunnen benut worden voor toekomstige woningbouw of uitbreiding 
bedrijventerrein (ligging in het zoekgebied), dan wel ingezet worden als ruilgrond voor een 
ontwikkeling elders. 
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Kader
Besluit gemeenteraad 22 januari 2009 tot aankoop van het agrarisch bedrijf Laagerfseweg 43, 
in het kader van destijds geldende planvisie. Huidige beleid structuurvisie 2030 inclusief 
oplegger en Nota Grondbeleid 2019. 

Argumenten
Aangeboden is;

- Een woonhuis met daarbij aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Laagerfseweg 45, 
3931 PC te Woudenberg, kadastraal bekend gemeente Woudenberg sectie H nummer 
629, met een omvang van 0.7 are bestaande uit een woonhuis met tuin. 

- Het geheel is aangeboden voor een prijs van € 282.067,50 (kosten koper), in de huidige 
staat.

De vraagprijs komt overeen met het taxatie rapport dat op 12 oktober 2018 door drie taxateurs 
is opgesteld, vermeerderd met de kosten van de taxateurs. 

Deze woning ligt samen met de in 2009 aangekochte opstallen (bedrijfswoning en de 
voormalige stallen) op een perceel met een agrarische bestemming, in het zoekgebied 
bedrijventerrein en/of woningbouw. Aankoop van deze woning is noodzakelijk omdat het pand 
op onderdelen inpandig een fysieke relatie heeft met de eerste bedrijfswoning, maar vooral 
omdat een agrarisch bouwperceel met daarop een woning van derden als agrarisch 
bouwperceel niet bruikbaar en daarmee niet verkoopbaar is. Ook bij functieverandering en 
ruimte voor ruimte is zeggenschap over het totaal aan gebouwen noodzakelijk. Volledige 
zeggenschap over alle gebouwen op het perceel, zoals in 2009 de bedoeling was, maakt het 
mogelijk een keuze te maken voor de toekomst van het totale vastgoed. 

De Nota Grondbeleid 2019 gaat uit van situationeel grondbeleid, per situatie wordt bezien en 
gemotiveerd of een actieve opstelling bijvoorbeeld in de vorm van grondverwerving aan de 
orde is. Indien een situatie zich voor doet, dat verwerving gewenst is ten behoeve van een 
strategisch doel, kan verwerving voorgesteld worden. Hiertoe wordt de beslisboom en de 
uitgangspunten voor verwerving gehanteerd en meegenomen in de overwegingen.

In deze is niet zeker of duidelijk of de grond/woning in de toekomst nodig is voor een 
ruimtelijke ontwikkeling, de grond ligt wel in het zoekgebied bedrijventerrein en woningbouw. 
Het kan zo zijn dat de grond hiervoor benut wordt, maar de grond kan ook als ruilgrond voor 
een andere locatie dienen. Op dit moment is nog niet zeker te stellen of de aankoop op termijn 
neutraal of winstgevend kan zijn. Echter door de samenhang van het gebouw met de reeds bij 
ons in bezit zijnde bedrijfswoning, de ligging op het perceel en de bestemming van het terrein, 
is duidelijk dat een herontwikkeling dan wel een verkoop van het voormalige agrarisch bedrijf 
Laagerfseweg 43 alleen mogelijk is indien wij ook de nu aangeboden woning bezitten. Bij de 
aankoop van Laagerfseweg 43 is daarom het recht van eerste koop ook afgedwongen. 
Binnen de financiële kaders van de gemeente Woudenberg is op dit moment ruimte voor deze 
aankoop. Daarmee past de aankoop in de kaders en overwegingen van de Nota Grondbeleid.

In 2009 is overgegaan tot de aankoop van de kalvermesterij met als hoofdreden het 
obstakelvrij maken (opheffen milieuzones) van een eventueel toekomstig ontwikkelgebied, 
zowel fysiek als milieutechnisch. Na de levering van het bedrijf aan de gemeente rond 2013 
hebben diverse gesprekken plaats gevonden met vertegenwoordigers van de eigenaresse, 
maar pas na haar overlijden was mogelijk het recht van eerste koop uit te oefenen. Voor de 
gebouwen en gronden van Laagerfseweg 43 is gedurende die periode sprake geweest van 
tijdelijke verhuur en verpachting, voor een langer periode is dat niet gewenst. Geen ideale 
situatie. Met de verwerving van deze woning kunnen betere beheer maatregelen getroffen 
worden. Bij het bepalen van de toekomst van het totale complex wordt rekening gehouden met 
de nadere uitwerking van zoekgebied Bedrijventerrein en Wonen. 

Duurzaamheid
Eigendom en zeggenschap over deze woning is nodig om een passende en duurzame toekomst 
voor het totale complex te kunnen bepalen.  
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Draagvlak
Raadsbesluit 2009 en structuurvisie 2030, inclusief oplegger. 

Beoogd resultaat (hoe)
Na overdracht van het eigendom wordt de tijdelijke en toekomstige beheer situatie bezien. 

Financiële consequenties

Uitgaven Afwijking t.o.v. 
begroting (€)

Programma/ 
Product

Incidenteel/ 
Structureel

Rapporteren aan 
raad d.m.v.

€282.067,50.0 NVT 5. 
Dienstverlening

Incidenteel Zomernota

De aankoop wordt opgenomen bij de investeringen en vertegenwoordigd daar dezelfde waarde 
als waar het voor gekocht wordt. Er is voorlopig geen sprake van waardevermindering 
waardoor er ook geen kosten opgenomen hoeven te worden. Mocht er in de toekomst blijken 
dat er wel een afwaardering plaats moet vinden, dan zal dit ten laste gaan van het 
jaarresultaat in het dan betreffende jaar. 

Aanpak/uitvoering
Na akkoord gemeenteraad zal zo spoedig mogelijk tot aankoop en levering van het perceel 
worden overgegaan.

Conclusie
Gelet op het bovenstaande, de eerdere besluiten en de feitelijke situatie op het perceel, stellen 
wij u voor om het benodigde krediet beschikbaar te stellen, zodat overgegaan kan worden tot 
aankoop. 
Indien u wensen of bedenkingen wenst in te brengen ten aanzien van de aankoop, dan kunt u 
dat op de gebruikelijke wijze bij de behandeling van dit voorstel kenbaar maken. 

Communicatie
-

Bijlage(n)
- Concept raadsbesluit
- Aankoop besluit 22 januari 2009

Vertrouwelijk liggen ter inzage:
- Taxatierapport d.d. 12 oktober 2018 met alle daarbij behorende bijlagen.
- Overwegingen en aanpassing aankoop besluit gemeenteraad medio 2009. 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

drs. S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen
Secretaris Burgemeester
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