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Bijlagen  

Geachte leden, 

 

Begin maart 2020 sloot de termijn van de openbare inschrijving inzake de verkoop van de kavel 

“Koningstein”. Drie partijen hebben een geldig bod boven de bodemprijs van € 3.250.000 uitgebracht. De 

weging op prijs en duurzaamheid heeft plaatsgevonden. Ook de meegeleverde impressie van het plan is 

beoordeeld op haalbaarheid in relatie tot het beeldkwaliteitsplan. De kavel is vervolgens voorlopig gegund 

aan vastgoedontwikkeling “De Raad” uit Katwijk.  

 

Vervolgens kwam de impact van de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. In verband met een 

mogelijke toekomstige recessie, heeft de ontwikkelaar verzocht om een wijziging van de tendervoorwaarden 

De gevraagde wijziging betreft levering grond na verkoop van 70% van de woningen, in plaats van levering 

grond binnen één maand na ondertekening koopovereenkomst grond. Er heeft een juridische check op dit 

verzoek plaatsgevonden. Om andere inschrijvers niet te benadelen, wordt niet ingestemd met het verzoek.  

De Raad heeft recent aangegeven de grond alsnog volgens contractvoorwaarden af te nemen.  

 

Bovengenoemd verzoek heeft de planning tbv het bestuurlijk besluitvormingsproces vertraagd. Na 

behandeling van het verkoopvoorstel in B&W en commissie, wordt uiterlijk in oktober zienswijze gevraagd 

aan de gemeenteraad. Ondertekening van het contract vindt in november plaats en levering uiterlijk in 

december 2020. De Raad is hiermee akkoord. Het voorlopig ontwerp is positief beoordeeld door de (interim) 

ARK (Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit) en wordt nader uitgewerkt door de architect. Voor de bouwvak 

wil De Raad de pre sale voor dit project starten en daarvoor een bouwbord op locatie plaatsen. In verband 

met het feit dat de bestuurlijke besluitvorming nog moet worden doorlopen, zal op het bouwbord worden 

vermeld dat de kavel “onder voorbehoud” is verkocht.  
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Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 

 

 

 


