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Geacht College 
 
In 2016 hebben wij artikel 61 vragen gesteld met betrekking tot de grondverkoop voor de realisatie van 
het plan Donkhof. 
Tijdens de raadsvergadering van 27 juni jongstleden hebben wij uitleg gevraagd over twee 
kostenposten die in de jaarrekening werden genoemd in relatie tot de Donkhof. 
Afgelopen week ontvingen wij daarop de antwoorden, echter deze geven wederom aanleiding tot 
vragen. 
Op de vraag of de kosten van het bouwrijp maken, € 102.000,= betrekking hadden op het hele plan, 
ontvingen wij als antwoord: 
 “De gemaakte kosten betreffen de kosten voor het hele plan gemaakt in 2016. In 2017 volgt afronding 
van het bouwrijp en woonrijp, waarvoor ook nog kosten worden gemaakt in 2017.” 
Dit antwoord verbaasd ons in hoge mate. In een eerder antwoord op 19 april 2016 werd gesteld dat het 
de grond met overdrachtsbelasting mocht worden geleverd op grond van de gesloten overeenkomst. 
In het Collegebesluit d.d. 7 juli 2015 wordt nadrukkelijk gesteld dat wanneer de grond met 
overdrachtsbelasting wordt geleverd aan Van Wanrooij, de kosten van het bouw- en woonrijp maken 
voor rekening van Van Wanrooij komen. Dat zou anders zijn als de grond “in de BTW” zou worden 
geleverd. 
Op grond van eerdere beantwoording en op de notariële akte van levering van de grond ten behoeve 
van het Plan Donkhof constateren wij dat de grond is geleverd met overdrachtsbelasting. 
Vraag 1: Waarom zijn de kosten van het bouw- en woonrijp maken van het plan Donkhof betaald door 
de gemeente en niet, conform het hierboven genoemde Collegevoorstel, door Van Wanrooij? Ligt 
hieraan een ander Collegebesluit ten grondslag en zo ja, van welke datum is dat besluit en kunnen wij 
dat inzien? 
Op de vraag waarom en aan wie een nabetaling van € 183.000,= moet worden gedaan ontvingen wij 
als antwoord: 
“De gemeente heeft in het verleden de nabijgelegen gronden inclusief opstallen voor het toenmalige 
plangebied Donkhof aangekocht van Bouwbedrijf Gebroeders Van Wanrooij BV (daarna genaamd Van 
Wanrooij Bouw & Ontwikkeling BV). Uit die aankoop volgde nog de verplichting tot een nabetaling van € 
180.000 uiterlijk 1 januari 2016. ” 
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Allereerst willen wij opmerken dat het door u genoemde bedrag niet in overeenstemming is met een 
eerder antwoord dat u heeft gegeven! 
Vraag 2: Waarom drukken de kosten van de nabetaling aan Van Wanrooij op het Plan Donkhof?  
Immers de in 2008 van Van Wanrooij gekochte grond is niet door de gemeente verkocht voor de 
realisatie van plan Donkhof door Van Wanrooij. Deze gronden worden nog steeds gebruikt door de 
persoon die de gronden in 2008 heeft verkocht aan Van Wanrooij. 
Vraag 3: Is de “bouwclaim” die Van Wanrooij had als gevolg van het doorverkopen van de in het 
tweede antwoord bedoelde grond inmiddels ingevuld? 
Vraag 4: Wordt het voortgezet gebruik van de kassen Verdonk per 1 januari 2018 beëindigd?  
Vraag 5: Gaat de gemeente de gronden kassen Verdonk ontwikkelen voor woningbouw? Zo niet, 
waarom niet en wat gaat de gemeente dan met de gronden doen?  
  
In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
 
met vriendelijk groet, 

 
L. van der Heijden 
Raadslid Heusden Transparant 


