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RECHTBANK ZEELAND-WEST-BRABANT

IN NAAM VAN DE KONING

Cluster II Handelszaken

Middelburg

zaaknummer / rolnummer: C/02/340285 / HA ZA 18-43

Vonnis van 22 augustus 2018

in de zaak van

1. de maatschap
DE ZEEUWSE ERVEN,
zaakdoende te Vlissingen,
2. JACOBUS MARIA JOANNES HENRICUS THEELEN,
wonende te Vlissingen,
3. ANTHONIEVANDERWEELE,
wonende te Colijnsplaat,
eisers,
advocaat mr. L.J. van Langevelde te Bergen op Zoom,

tegen

de publiekrechtelijke rechtspersoon
GEMEENTE VLISSINGEN,
zetelend te Vlissingen,
gedaagde,
advocaat mr. U.T. Hoekstra te Middelburg.

Eisers zullen hierna DZE c.s. worden genoemd. Gedaagde zal worden aangeduid als de
Gemeente.

1. De procedure

1.1. Hetverloopvandeprocedureblijktuit:
- het tussenvonnis van 21 maart 2018;
- het proces-verbaal van de op 18 .juni 2018 gehouden comparitie en de ter gelegenheid
daarvan door DZE c.s. overgelegde spreekaantekeningen;
- de door DZE c.s. in het geding gebrachte producties 29 tot en met 33.

1.2. Ter zitting is vonnis bepaald.

2. De feiten

2. 1. Eisers sub 2 en 3 (hierna te noeinen Theelen en Van der Weele) zijn maten in de
maatschap De Zeeuwse Erven (hierna: DZE).



C/02/340285 / HA ZA 18-43
22 a?igiistus 20?8

2

2.2. Bijnotariëleaktevan20aprill988isaanTheelenenVanderWeele,iedervoorde
onverdeelde helft, overgedragen "het kantoorgebouw met verder aan- en toebehoren,
staande en gelegen te Vlissingen, Prins Hendrikweg 16, - met het recht van erfpacht tot een
en deÏtig oktober 2009 van de daaronder en daarbij gelegen grond, eigendom van de Staat
der Nederlanden (Verkeer en Waterstaat) - kadastraal bekend gemeente Vlissingen sectie C
mimmer 1729 groot twaalf are drie en zestig centiare".

2.3. Door DZE is een conceptbrief van de burgemeester en wethouders van de
Gemeente aan een niet goed leesbare besloten vennootschap overgelegd, waarin onder meer
het volgende is opgenomen:
"Onder verwijzing naar het ter zake met u gevoerde overleg inzake het pand Prins
Hendrihveg 16 delen wij Z/ het volgende mede.
Indien binnen een periode van 10 jaar te rekenen vanaf 20 april 1988 als gevolg van non
betaling door de huidige huurder al of niet in combinatie met beëindiging van het bedrijf
van huurder beëindiging van de huur aan de orde is zuÏlen wíj met It in overleg treden
teneinde te komen tot afspraken omtrent hernieuwd gebruik en/ overdracht van dií pand aan
de gemeente."
Met pen is daaraan toegevoegd: "Daarbij zal uitgangsprmt vormen de indertijd door ;u
betaalde koopsom vermeerderd met gedane investeringen in dit pand."

2.4. DZEheefthetkantoorgebouwaandePrinsHendrikwegl6(hierna:hetpand)
verhtaird aan een exploitant van een nachtclub. Omdat de in de notariële akte van 20 april
1988 genoemde grond volgens de overeenkomst van erfpacht uitslciitend mocht worden
gebruikt voor het daarop hebben van een kantoorgebouw, is die overeenkoi'nst op 31
a?igustus 1990 ontbonden en is op die dafüm een nieuwe erfpachtovereenkomst gesloten, op
grond waarvan het gebruik van het pand als nachtcfüb was toegestaan.

2.5. ' Op enig, moment hierna, binnen de in de hiervoor genoemde conceptbrief vermelde
periode, is de exploitant van de nachtclub failliet gegaan. Partijen zijn vervolgens in overleg
getreden over de koop van het pand door de Gemeente.

2.6. Bijbriefvan6mei2010heeftdrs.J.H.Mulder,hoofdvandeafdelingStrategie,
Beleid en Projecten namens de b?irgemeester en wethouders van de Gemeente het volgende
aan DZE geschreven:
"(. .)
Onder het voorbehoud van nadrukkelijke goedkeuring door ons college alsmede voor het
pand Prins Hendribveg 16 ook goedkeuring door de raad, doen wij vt het volgende
tegenvoorstel:
1. De gemeente koopt van gt het pand Prins Hendrikweg 16 tegen een koopsom van
€ 250. 000, == k.k. Oplevering, vrij van huur en gebruik medio 2011. Met het Rijksvastgoed-
en orúwikkelingsbedrijf van het Ministerie van Financiün zijn wij in gesprek om het
eigendom van deze grond te verwerven. Wanneer hierover geen overeenstemming bereild
kan worden heeft een verwerving van het opstal voor de gemeente Vlissingen geen
meerwaarde. Voor wat betrefl het pand zullen wij dan - zodra wij overeenstenÏming hebben
bereikt over de aankoop van de ondergrond - de gemeenteraad ter zake een voorstel doen.
(. .) "

2.7. Bij brief van 28 juli 2000 heeft DZE de Gemeente meegedeeld dat zij akkoord was
met het voorstel.
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2.8. Ineenbriefvan5februari2015hebbenburgemeesterenwethoudersvande
Gemeente DZE het volgende bericht:
'Y . )
Wij delen niet mv opvatting dat het er alle schijn van heeft dat de gemeente zich niet
afdoende inspant om de onderhandelingen met Rijkswaterstaat binnen een redelijke termijn
af te ronden. Rijkswaterstaat gaf aanvankelijk aan de grond niet te willen verkopen omdat
nog gesproken werd over toekornstige huisvesting van allerlei watergerelateerde diensten
langs de kust en verkoop van de grond dan ongewenst zou zijn. 0771 de grond desondanks
aan te kunnen kopen heeft de gemeente Rijkswaterstaat bij herhaling laten weten (nog
altijd) belangstelling te hebben voor de grond en ten aanzien van die grond ook een
voorkeursrecht laten vestigen. Deze inspanningen hebben in de 2" helft van 2014 geleid tot
een bereidheid van Rijkswaterstaat oni de grond te verkopen. Hoewel de aankoopsom nog
niet uitonderhandeld is zien wij imniddels voldoende aanknopingspunten om de grond te
kunnen aankopen.
(...)
Zoals gezegd zien wij inmiddels voldoende aanknopingspunten om de grond voor een
marktconform bedrag te kunnen aankopen. Dit betekent dat svij, zoals wij in 0772(? brieven
van 2010 en 2012 aaÏÏ hebben gegeven, de gemeenteraad in principe om goedkeuring
kxmnen gaan wagen voor /'xet aankopen van de grond en het registergoed.
Ter voorbereiding op die beshtitvorming is door ons echter onderzoek gedaan naar de
eigendomssituatie. ( ... ) In het kadaster troffen svij de erfpachtovereenkomst maar niet de
vestiging van een recht van opstal. Nu kennelijk geen recht van opstal is gevestiga is de
Staat eigendom van het opstql en bent Z/ niet bevoegd om het opstal te verkopen.
( ...) "

2.9. Opl6?Bili20l5heeftdegemeenteraadvandeGemeentebeslotenomniettotkoop
van de grond en het erfpachtrecht over te gaan.

2. 10. T?issen Rijkswaterstaat en de Gemeente is geen koopovereenkomst betreffende de
grond tot stand gekomen.

2.11. Opl4augustus20l5ishetpanddoorbrandverwoest.

3. Het geschil

3.1. DZEc.s.vordert-samengevat-omvoorrechtteverklarendatdeGemeente
jegens DZE toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van haar verbintenissen uit de
overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst en veroordeling van de Gemeente tot
betaling van € 1 79.543,6l voor de overnamesom en bedragen van € l 5.844,95, € 14.088,33
en € 15.008,48 wegens respectievelijk sloop- en saneringskosten, erfpachtcanon en
advocaatkosten, vermeerderd met rente en kosten.

3.2. DeGemeentevoertverweer.

3.3. Op de stellingen van partijen wordt hierna, voor zover van belang, nader ingegaan.
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4. De beoordeling

4.1. DZEc.s.legtaanhaarvorderingtengrondslagdatDZEmetdeGemeentedoor
aanvaarding van het voorstel als vervat in de brief van 6 mei 2010 van de Gemeente, is
overeengekomen dat laatstgenoemde het erfpachtrecht op de grond aan de Prins
Hendrikweg 16 en het opstalrecht betreffende het op die grond staande pand van haar zou
kopen voor een bedrag van € 250.000,00, met oplevering medio 2011, onder de voorwaarde
dat de Gemeente overeenstemming zou bereiken met het Rijk, althans Rijkswaterstaat
(RWS), over de overname van de grond en de gemeenteraad goedkeuring zou geven voor de
koop van de grond en het erfpachtrecht. Zij stelt dat de Gemeente tekortgeschoten is in de
nakomíng van haar verbintenissen uit de overeenkomst doordat de Gemeente zich niet of
onvoldoende heeft ingespannen om de grond aan de Prins Hendrikweg 16 van RWS te
kopen en om de gemeenteraad vervolgens te overt?iigen van de juistheid van de aankoop.
Subsidiair stelt zij met een beroep op artikel 6:23 lid l' BW dat de Gemeente de vervulling
van de opschortende voorwaarden waaronder de overeenkomst is gesloten heeft belet, zodat
die als vervuld hebben te gelden en de Gemeente daarop geen beroep toekomt. Volgens
DZE c.s. is nakoming blijvend onmogelijk, zodat de Gemeente gehouden is tot vergoeding
van schade, bestaande uit de gemiste koopsom voor het recht van erfpacht en het opstalrecht
en gemaakte kosten.

4.2. De Gemeente heeft betwist dat zij is tekoÏtgescboten. Zij heeft onder meer
aangevoerd dat zij voortdurend overleg heeft gehad met verschillende diensten van het Rijk
over de koop van de grond aan de Prins Hendrikweg 16, dat weliswaar b0 RWS op
ambtelijk niveau op enig moment bereidheid bestond om de grond te verkopen, maar dat
RWS nimmer bereid is geweest tot verkoop van de grond.

4.3. De rechtbank stelt voorop dat de vorderingen niet z0n gegrond op een toezegging
van de gemeente in 1988, maar op de overeenkomst als weergegeven in de brief van 6 mei
2010 (hierna: de overeenkomst).

4.4. Uit de als productie 21 overgelegde stukken betreffende de onderhandelingen van
de Gemeente met RWS blijkt dat de Gemeente naar aanleiding van de met DZE gesloten
overeenkomst vooÏtdurend in overleg is geweest met RWS teneinde te proberen de grond
aan de Prins Hendrikweg 16 te verwerven. Weliswaar b)ijkt ?iit die sfükken en uit de door
DZE genoemde correspondentie van de gemeente dat RWS op ambtelijk nivea?i gedurende
enige tijd bereid is geweest om de grond aan de Gemeente te verkopen, maar uit de
overgelegde sfükken blijkt ook dat de Gemeente en RWS over de koop uiteindelijk geen
overeenstemming hebben kunnen bereiken, onder meer omdat RWS de mogel0kheid van
herhuisvesting van haar diensten aan de Prins Hendrikweg 16 (toch) wilde openho?iden.
4.5. NaarhetoordeelvanderechtbankheeftDZEc.s.inhetlichtvandehiervoor
genoemde sfükken - ervan ?iitgaande dat de verbintenissen uit de overeenkomst na medio
2011 nog niet teniet waren gegaan - onvoldoende gemotiveerd dat er daadwerkelijk op enig
moment een mogelijkheid bestond voor de Gemeente om de grond van het Rijk te kopen en
dat de Gemeente zich daartoe niet of onvoldoende heeft ingespannen, zodat de rechtbank die
stelling passeeÏt. Dit brengt mee dät de Gemeente de vervulling van de voorwaarde
waaronder de overeenkomst is gesloten niét heeft belet en dat zij niet tekortgeschoten is in
de nakoming van de overeenkomst. Bij gebreke van een tekortkoming, heeft DZE c.s. geen
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recht op schadevergoeding en bestaat geen recht op ontbinding. De vorderingen van DZE
c.s. dienen daarom te worden afgewezen.

4.6. Ten overvloede oversveeffl de rechtbank dat uit de overgelegde notariële aktes niet
blijkt dat DZE een opstalrecht heett ter zake van het pand aan de Prins Hendrikweg 16,
zodat zij niet bevoegd is om over het pand te beschikken. De Gemeente is dan ook
gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden (aÏtikel 6:80 BW).

4.7. DZE c.s. zaÏ als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van het geding
worden veroordeeld, aan de zijde van de Gemeente begroot op € 3 .946,00 voor griffierecht
en € 4.804,00 voor salaris advocaat (2 punten tarief VI), alsmede op de gevorderde, hierna
te noemen nakosten. De gevorderde wettelijke rente over de proceskosten is toewijsbaar als
na te melden.

5. De beslissing

De rechtbank

5.1. wijst de vorderingen van DZE c.s. at'.

5.2. veroordeeltDZEc.s.indekostenvanditgeding,aandezijdevandeGemeente
begroot op € 3 .946,00 aan verschotten en € 4.804,00 aan salaris, alsmede op € 131,00 voor
nasalaris, te vermeerderen met € 68,00 voor nasalaris ingeval niet binnen veertien dagen is
voldaan aan de bij dit vonnis ?iitgesproken proceskostenveroordeling en betekening van dit
vonnis heeft plaatsgevonden, te vermeerderen met de wettelijke rente over de proces- en
nakosten vanaf de vijftiende dag na de uitspraak van dit vonnis tot de d3g van voldoening;

5.3. wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. t,.w. Louwerse en in het openbaar iiitgesproken op 22
a?igustus 2018.
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?VOOR GROSSE"
De griffier van de rechtbank Zeeland-West-Brabant
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