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Beste meneer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 7 november 2019 vindt u hieronder de beantwoording 

van uw schriftelijk gestelde vragen over de aan-en verkoop van percelen grond 

tussen de Akkerstraat en het Plein in Vlijmen. 

 
Vraag 1 
Kunt u aangeven of alle bij die koop/verkoop betrokken percelen ook juridisch zijn 

geleverd? 

 
Antwoord 
Nee, niet alle percelen zijn juridisch geleverd. De ruil van percelen aan de 

Akkerstraat 6-8 (verkoop) tegen een perceel aan de Akkerstraat 10 (aankoop) is in 

2017 bij de notaris gepasseerd.  

Het perceel aan de (voormalige) Akkerstraat 4 moet door de gemeente nog 

juridisch worden geleverd aan de koper. De verwachting is dat deze levering op 

korte termijn (in 2019 dan wel in het eerste kwartaal van 2020) plaats zal vinden. 

 
Vraag 2  
Indien dat niet het geval is, kunt u dan de reden(en) aangeven waarom de 

juridische levering nog niet heeft plaatsgevonden? 

 
Antwoord 
In verband met onvoorziene omstandigheden aan de zijde van de koper is de 

termijn voor de juridische levering op zijn verzoek opgeschort.  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dhr. F. van der Lee 
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Vraag 3 
Indien de percelen wel allemaal juridisch geleverd zijn, waarom hebben dan niet 

alle voorziene activiteiten plaatsgevonden? 

 
Antwoord 

Zie het antwoord op vraag 1; nog niet alle percelen zijn juridisch geleverd, maar wij 

verwachten dat de levering op korte termijn plaats zal vinden. 

 
Vraag 4 
Indien u de mening bent toegedaan dat u daar geen invloed op uit kunt oefenen, 

bent u dan bereid om in de toekomst bij dergelijke transacties een termijn te 

stellen? Zo neen, waarom niet?  

 
Antwoord  
Wij gaan ervan uit dat u met de vraag doelt op termijnen voor de realisatie. Het is 

gebruikelijk dat in dergelijke overeenkomsten afspraken worden gemaakt over 

termijnen waarbinnen de processtappen moeten worden doorlopen. In de 

onderhavige overeenkomst zijn termijnen gesteld voor het indienen van de 

aanvraag van een omgevingsvergunning en hieraan gekoppeld het moment van 

aanvang van de bouw. De omgevingsvergunning voor de bouw is inmiddels 

verleend, zodat dit geen belemmering vormt voor de start van de bouw.  

 

Maar, gelet op de hiervoor genoemde onvoorziene omstandigheden waardoor de 

juridische levering is opgeschort, kon dus nog niet worden gestart met de bouw. 

Het is in de praktijk lastig om realisatie van een project af te dwingen.   

 
 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. W. van Hees 

 
 


