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Geachte raads- en commissieleden, 
 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie VVD, met betrekking tot vertraging 
bouwrijp maken Spikkert 3. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden. 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1: 
Is het College op de hoogte van deze brief en is het College, voordat deze brief verstuurd werd, op de 
hoogte gebracht van de inhoud van deze brief? 
 
Antwoord 1: 
Op dinsdag 10 mei is het team grondzaken op de hoogte gebracht van de vertraging bouwrijp maken 
Spikkert 3. Op woensdag 11 mei is hierop de planning van het bouwrijp maken met het team grondzaken 
gedeeld. Omdat aan de kopers medegedeeld was dat het plan 1 oktober 2022 bouwrijp zou zijn heeft het 
team grondzaken op donderdag 12 mei direct alle kopers middels een mail op de hoogte gesteld van de 
vertraging bouwrijp maken. Vervolgens zijn wij op vrijdag 13 mei op de hoogte gesteld van de vertraging van 
het bouwrijp maken. 
Op 24 mei is er door de afdeling grondzaken nogmaals een mail gestuurd naar de kopers van een kavel in 
het plan Spikkert over de mogelijkheden betreffende aktepassering. De volgende mogelijkheden zijn hierbij 
benoemd: 
1. U kunt akte passeren als het plan bouwrijp is. Dit kan van 19 december 2022 tot en met 14 januari 

2023. 

2. U kunt akte passeren vóór 19 december 2022. Wij zullen dan een addendum maken waarin 

aangegeven wordt dat wij toestemming geven om eerder akte te passeren dan dat het plan bouwrijp is 

maar dat u akkoord gaat met het feit dat wij dan nog op uw grond werkzaamheden verrichten ten 

aanzien van het bouwrijp maken. Dit addendum moet door beide partijen ondertekend worden. Dit is 

bijvoorbeeld een mogelijkheid voor degenen bij wie de offerte van de hypotheekrente vóór 19 

december 2022 afloopt. Kiest u voor deze optie dan vragen wij u tijdig met ons contact op te nemen 

 



zodat wij een Addendum voor u kunnen maken. 

3. U passeert akte na 14 januari 2023. Als u voor deze optie kiest dan is artikel 2 lid 6 van de algemene 

verkoopvoorwaarden van toepassing. https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR645521 

 
“Indien de koopsom niet binnen de in het vierde dan wel vijfde lid bedoelde termijn door de gemeente is 
ontvangen, is koper in verzuim en is daarover, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:83 Burgerlijk 
Wetboek, zonder ingebrekestelling, over de periode vanaf die datum tot aan de datum van betaling wettelijke 
rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek verschuldigd. De rente wordt berekend over de 
koopsom, exclusief omzetbelasting”. 
 
In uw geval betekent dit dat u (wettelijke) rente betaald vanaf 14 januari 2023. 
Wij zijn in deze mail meegenomen zodat wij ook op de hoogte zijn van deze mogelijkheden. 
Op 31 mei 2022 is er een collegebesluit genomen (zaak 374240) betreffende de gevolgen van de vertraging 
bouwrijp maken in het plan Spikkert 3 zoals hierboven omschreven. 
 
Vraag 2: 
Welke reacties verwacht het College van geadresseerden als het gaat om de inhoud van deze brief? 
 
Antwoord 2: 
Naar aanleiding van de mail die door team grondzaken is gestuurd naar de kopers zijn enkele reacties van 
kopers bij ons binnen gekomen. Echter heeft team grondzaken geen enkele wanklank van kopers 
ontvangen. Wel kwamen er vragen binnen over het traject aktepassering. Op 24 mei zijn de kopers per mail 
op de hoogte gebracht over de verschillende mogelijkheden betreffende aktepassering. 
 
Vraag 3: 
Welke mogelijkheden zijn er voor bouwers van Spikkert 3 om met de gemeente in gesprek te gaan over 
bovenstaande ontwikkelingen en zorgen? 
 
Antwoord 3: 
Kopers kunnen ten allen tijden contact opnemen met het team grondzaken. In de mail is ook aangegeven 
dat ze met vragen bij het team grondzaken terecht kunnen. We merken ook dat kopers ons goed weten te 
vinden en hun vragen ook bij ons stellen. Zoals in vraag 2 ook al aangegeven kunnen kopers zicht bij ons 
melden waarvan de offerte hypotheekrente verloopt. Zij kunnen eerder passeren. 
 
Vraag 4: 
In hoeverre is het College verwijtbaar nalatig geweest bij de voorbereidingen dan wel vertragingen van 
Spikkert 3? Op basis van welke argumenten blijkt dit wel of niet? 
 
Antwoord 4: 
Er is conform de afspraken gewerkt volgens de planning werkzaamheden bestemmingsplannen. Dat de 
markt oververhit is, kan niemand worden verweten. 
 
Vraag 5: 
Wat is de reden dat deze riolering nog niet is verwijderd? 
 
Antwoord 5: 
Het is gebruikelijk en praktisch dat dit in het bestek van bouwrijp maken fase 3 wordt uitgevoerd. Pvc wordt 
namelijk weer hergebruikt in het werk.  
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. Wij stellen u voor 
deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR645521


Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 

 
de secretaris 

 
 
Drs. C.H.A.A. Luttikhuis 

de burgemeester 
 

 
J.G.J. Joosten 


