
 

Vragen ex artikel 34 RvO 

 

Op de gemeentelijke informatiepagina in De IJsselbode van 28 december en op de website van de 

gemeente heeft uw college een ‘bekendmaking omtrent het erfpachtrecht en de exploitatie van een 

zwemvoorziening te Oudewater’ gepubliceerd. In de bekendmaking meldt u van plan te zijn om, als 

de gemeenteraad ermee instemt, een partij de mogelijkheid te bieden om een nieuw binnen- en 

buitenzwembad te realiseren op een stuk grond in de buurt van Toleind te Oudewater.  

Aanleiding voor de bekendmaking is de recente uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021, 

waaruit volgt dat overheidslichamen bij de verkoop van onroerende zaken gelegenheid moeten 

bieden aan (potentiële) gegadigden om mee te dingen. Hoewel niet duidelijk is of de uitspraak ook 

geldt voor gronduitgifte in erfpacht, heeft het college besloten om ter zake de uitgifte van het 

erfpachtrecht en de exploitatie van de zwemvoorziening een passende mate van openbaarheid te 

verzekeren teneinde potentiële gegadigden de gelegenheid te bieden om mee te dingen. 

 

Vervolgens licht u de selectieprocedure, het tijdschema en de selectiecriteria toe. 

Daaruit blijkt onder andere, dat gegadigden uiterlijk op dinsdag 11 januari om 12.00 uur hun 

interesse kenbaar moeten maken en moeten bevestigen mee te willen dingen naar het erfpachtrecht 

en de exploitatie van de zwemvoorziening, inclusief toelichting en onderbouwing van hun 

aanbieding. 

 

De bekendmaking roept bij De Wakkere Geelbuik de volgende vragen op: 

 

1. Vindt u dat met deze bekendmaking recht gedaan wordt aan het gelijkheidsbeginsel dat strekt tot 

het bieden van gelijke kansen aan gegadigden?  

 

2. Zoals bekend vinden reeds geruime tijd indringende gesprekken en exclusieve onderhandelingen 

plaats over de bouw en exploitatie van de door de coalitie begeerde zwemvoorziening met één 

gegadigde.  Deze partij heeft haar plannen reeds diverse keren aan de gemeenteraad gepresenteerd 

op basis van overleg met het college en beleidsadviseurs, en gebruikmakend van allerhande 

promotiemateriaal, waaronder artist impressions, een enquête onder de inwoners en 

adhesiebetuigingen van externe adviseurs en ambassadeurs. 

- Vindt u dat sprake is van een gelijk speelveld? 

 



3. Gegadigden moeten uiterlijk op dinsdag 11 januari hun interesse kenbaar maken en een 

uitgewerkt planvoorstel indienen.  

- Vindt u de gestelde termijn redelijk in relatie tot de opgave en de voorkeursbehandeling van de 

bekende partij? 

- Geldt deze termijn ook voor de bekende gegadigde? 

- Zo niet, waarom niet? 

- Waarom is geen termijn gesteld die recht doet aan de omvang en complexiteit van de opgave?  

- Vanwaar de haast waarmee het gelijkheidsbeginsel niet kan worden gerespecteerd?  

 

Gelet op het spoedeisende karakter zien wij uw gemotiveerde antwoorden graag op de kortst 

mogelijke termijn tegemoet. 

 

Wim Knol 

De Wakkere Geelbuik 

 

 


