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Nr. RV17.0073 (2017) 

 

 
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur betreffende 
Verkoop voormalig postkantoor 

 

 
Aan de fractie Behoorlijk Bestuur 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 5 december 2017 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Verkoop voormalig postkantoor: 

 

Nu wij uit de media hebben moeten vernemen dat “Tuin” degene is geweest die het “hoge” 

bod op het voormalig postkantoor had uitgebracht en dat inmiddels ook de gunning heeft 

plaatsgevonden, dienen de volgende vragen te worden beantwoord om de controlerende taak 

van de raad op transparante wijze mogelijk te maken: 

1. Mede gelet op het belang voor de stedelijke ontwikkeling en het imago van de stad, 

bent u het met ons eens dat de informatie aan de raad met betrekking tot de verkoop 

en bestemming van het voormalige postkantoor niet voldoet aan de actieve 

informatieplicht van het college aan de raad? 

2. Wat is het bedrag waarvoor “Tuin” het voormalig postkantoor heeft gekocht en is dit 

gelijk aan het in de media genoemde “hoge” bod? 

3. Wat zijn de voorwaarden (in uitputtende zin) die contractueel zijn verbonden aan de 

overdracht?  

4. Wanneer is de overdracht van eigendom van het voormalige postkantoor voorzien? 

5. Betreft de gunning tot koop de privépersoon Tuin, het aannemingsbedrijf Tuin, dan 

wel een andere (samengestelde) rechtspersoon met die naam? 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt 

 

1. Mede gelet op het belang voor de stedelijke ontwikkeling en het imago van de stad, bent u het 

met ons eens dat de informatie aan de raad met betrekking tot de verkoop en bestemming van het 

voormalige postkantoor niet voldoet aan de actieve informatieplicht van het college aan de raad? 

 

Nee,  in de afgelopen periode bent u regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen in het dossier 

Middenweg 172-174 (voormalig postkantoor).  Recentelijk gaat het om RI17.00135, RI17.00121 en 

RI17.0143. 

 

2. Wat is het bedrag waarvoor “Tuin” het voormalig postkantoor heeft gekocht en is dit gelijk aan 

het in de media genoemde “hoge” bod? 

 

Het pand is gegund voor een bedrag van € 650.000,-- kosten koper. 

 

3. Wat zijn de voorwaarden (in uitputtende zin) die contractueel zijn verbonden aan de 

overdracht?  

 

De voorwaarden zijn conform opgenomen in de prospectus en concept koopovereenkomst. De 

relevante voorwaarden zijn:  

 Pand dient behouden te blijven en mag niet gesloopt. Interne verbouwingen zijn toegestaan. 

 Uit het plan moet blijken om hoeveel m2 maatschappelijk het gaat, en om hoeveel m2 niet-

maatschappelijk. 

 Het functiegebruik wordt opgenomen in de koopovereenkomst, en is een verplichting. 

 Er is geen sprake van een bod onder voorbehoud. 

 De inschrijving dient vergezeld te gaan van een bereidstellingsverklaring (bankgarantie) van 

een financiële instelling. 

 Indien bieder om welke reden dan ook het object niet afneemt, brengt de verkoper een boete 

van 10% van de koopsom 



 

  Raadsvragen ¥ Pagina 2 van 2 

 

 De gemeente draagt zorg voor het verwijderen van asbest, conform rapportages zoals 

opgenomen in de verkoopprospectus.  

 Mochten er na oplevering nog asbesthoudende materialen worden aangetroffen dan zijn de 

saneringskosten voor rekening van koper. 

 Er wordt grote waarde gehecht aan het karakteristieke pand, daarom dient de toekomstige 

omgevingsvergunning voorgelegd worden aan de commissie ruimtelijke kwaliteit voor een 

bindend advies. 

 De bieder kan de akte ontbinden indien het verkochte op 1 maart 2018 niet leeg en vrij van 

huur en gebruik geleverd kan worden. 

 De biedingsprijs bedraagt  minimaal € 600.000,-. 

 

 

4. Wanneer is de overdracht van eigendom van het voormalige postkantoor voorzien? 

 

Conform de prospectusvoorwaarden in maart 2018. 

 

 

5. Betreft de gunning tot koop de privépersoon Tuin, het aannemingsbedrijf Tuin, dan wel een 

andere (samengestelde) rechtspersoon met die naam? 

 

Het betreft aannemingsbedrijf A. Tuin Den Helder B.V. 

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 5 december 2017 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

secretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 


