
RAADSINFORMATIEBRIEF 
17R.00240 

gemeente 
W O E 

Van college van burgemeester en wethouders 

Datum 11 april 2017 

Portefeuillehouder(s) : wethouder ten Hagen 

Portefeuille(s) : Ruimtelijke Ordening 

Contactpersoon : J. van Lemmen IW. Lam 

Tel.nr. : 8346/8318 

E-mailadres : lémmen.j@woerden.nl I lam.w@woerden.nl 

Onderwerp: 
Taxatiedossier Defensie Eiland Woerden 

Kennisnemen van: 

Beëindigen van de juridische procedure inzake het taxatiedossier. 

Inleiding: 

Uw Raad is middels een raadsinformatiebrief op 21 februari 2017 (17R.00099) op de hoogte gesteld van 
het vonnis van de rechtbank Midden Nederland. In de genoemde raadsinformatiebrief is gemeld dat het 
college het vonnis nader zal bestuderen en uw raad zal informeren hoe dit dossier wordt vervolgd. 

Kernboodschap: 

Het college heeft het vonnis inmiddels bestudeerd. De rechtbank heeft zowel de vordering van de 
gemeente als de tegenvordering van de Wasserij CV afgewezen. De rechtbank is van oordeel dat de 
(taxatie)deskundigen de waarden van de grond op een andere grondslag hebben getaxeerd dan partijen 
nebben bedoeld af te spreken. Hierdoor heeft er volgens de rechtbank geen staatsteuntoets 
plaatsgevonden in de zin die partijen daaraan in artikel 8 van de Aanvullende Overeenkomst II hebben 
gegeven. Het gevolg is dat de afgesproken koopprijs in de Aanvullende Overeenkomst II nog steeds 
gelding heeft. 
De rechtbank is van oordeel dat De Wasserij ingevolge het bepaalde in artikel 15 van de Aanvullende 
Overeenkomst II het volledige risico draagt ten aanzien van de staatssteunrechtelijke toelaatbaarheid van 
de tussen partijen gemaakte afspraken en dat partijen uiteraard vrij zijn om (nogmaals) op beider verzoek 
een staatssteuntoets te doen uitvoeren. 

Het college heeft besloten zich neer te leggen bij dit vonnis omdat enerzijds de basis van de taxatie, risico 
op staatssteun, hiermee niet meer bij de gemeente ligt en anderzijds nieuwe taxatie die zou kunnen leiden 
tot enigerlei nabetaling wederzijdse instemming behoeft en geen voorspelbare uitkomst heeft. Daarmee 
leidt dat traject niet tot een situatie waar de gemeente of Wasserij CV een voorspelbaar voordeel heeft. 

Financiën: 

De financiële gevolgen worden inzichtelijk gemaakt in de reguliere herziening van de grondexploitatie welke 
in juni aan de raad wordt voorgelegd in samenhang met het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties 



(MPG). 

Vervolg: 

n.v.t. 

Bijlagen: 

Vonnis Rechtbank Midden Nederland d.d. 11 januari 2017 (corsanummer 17.008558) 

De secretaris De burgemeester 



http://www.uitspraken.nl/
http://www.uitspraken.nl/proceduresoort/eerste-aanleg-meervoudig
http://www.uitspraken.nl/instantie/rechtbank-midden-nederland
http://www.uitspraken.nl/rechtsgebied/civiel-recht
http://www.uitspraken.nl/rechtsgebied/civiel-recht/verbintenissenrecht
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