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Betreft: Vonnis rechtbank inzake museumschool

Geachte raadsleden

Met deze raadsinformatiebrief willen wij u informeren over het vonnis van de rechtbank Rotterdam, d.d. 4-
5-2022, inzake de museumschool in Rijsoord. Voordat wij ingaan op het vonnis geven wij een korte
terugblik op de zaak.

Op 11-2-2021 deed de heer A. Los (eigenaar) het aanbod aan de gemeente om het woonhuis aan de
Rijksstraatweg 99, de museumschool aan Rijksstraatweg 101 en de inventaris van de museumschool als
geheel te kopen voor een bedrag van ruim € 2.600.000: woonhuis € 750.000, museumschool € 755.000
en inventaris € 1.100.000

Voorkeursrecht gemeente ten aanzien van museumschool
Op 8-4-2021 besloot uw raad om gebruik te maken van het voorkeursrecht (eerste recht van koop) om de
museumschool te kopen voor een bedrag van € 755.000. Doel van de gemeente was en is om de
museumschool voor het publiek toegankelijk te houden en in stand te houden. Uw raad nam daartoe ook
een motie (2021-1 02) aan om met eigenaar tot een schikking te komen. Dit is niet gelukt.

Geschil
Kern van het geschil tussen eigenaar en de gemeente is dat de gemeente van mening is dat in juridische
zin een koopovereenkomst is ontstaan nadat uw raad het aanbod van eigenaar heeft aanvaard om de
museumschool te kopen voor een bedrag van € 755.000. Eigenaar is het hier niet mee eens en weigerde
medewerking te verlenen aan de levering van de museumschool
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Verloop proces
Vervolgens heeft de gemeente op 9-4-2021 beslag gelegd op de museumschool, omdat eigenaar had
aangegeven de museumschool aan een derde partij te willen verkopen zonder kettingbeding. Uiteindelijk
heeft dit geleid tot een dagvaarding, een rechtszitting op 18-11-2021 en een vonnis van de Rechtbank te
Rotterdam d.d. 4-5-2022. Overigens is het goed te melden dat de gemeente, ook na de rechtszitting van
18-1 1-2021 nog pogingen heeft gedaan om, in de lijn met de motie d.d. 84-2021, tot een schikking te
komen. Helaas is dit niet gelukt

VonnIs
Het vonnis houdt in dat de gemeente op alle punten in het gelijk is gesteld en dat door het aanvaarden
van het aanbod van eigenaar een overeenkomst is ontstaan en dat eigenaar medewerking dient te
verlenen aan de juridische levering van de museumschool aan de gemeente. Binnen 30 dagen na vonnis
is de eigenaar verplicht om het schoolgebouw voor een bedrag van € 755.000 te leveren aan de
gemeente op straffe van € 5.000,- per dag met een maximumxa l € 250.000,-
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