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Emmeloord, 13 mei 2016 
 
Onderwerp 

Verwerving De Stiepe in Rutten 
 
Advies raadscommissie 

 
 

Aan de raad. 
 

Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

 

1. Instemmen met de aankoop van de opstallen en afkoop van het recht van opstal 
en eventueel sloop aangaande De Stiepe te Rutten; 

2. Een krediet beschikbaar stellen van € 393.500; 
3. Een afschrijvingsreserve instellen van € 250.000 voor de opstallen;  
4. De 11e wijziging van de programmabegroting 2016 vaststellen. 

 

Doelstelling 

Positie innemen om maximale invloed te kunnen uitoefenen op de leefbaarheid en het 
dorpsaangezicht op lange termijn op een kwetsbare plek in het centrum van Rutten. 
 
Inleiding 

De afgelopen maanden/jaren is nagedacht en gesproken over de ontwikkeling van 
Rutten. Hierbij gaat het onder meer om herstructurering van het voorzieningenniveau 
(scholen, kindvoorzieningen sport, dorpshuis). Hiervoor zijn meerdere varianten bedacht. 
In een aantal van de varianten komt de locatie van dorpshuis de Stiepe in het fysieke 
hart van Rutten aan de orde. Ook in de dorpsvisie en het ontwikkelperspectief van Rutten 
is het vitaliseren van het centrum als belangrijk speerpunt voor het dorp genoemd.  
 
Uitgangssituatie  

Gemeente Noordoostpolder heeft sinds 1999 recht van erfpacht verleend voor de 
percelen aan Venelaan 1 in Rutten, kadastraal bekend bij de gemeente Noordoostpolder 
onder sectie FZ met nummers 74 (1.190 m²) en 75 (463 m²) en daarop een onroerende 
zaak genaamd De Stiepe. Hiermee is het bloot eigendom van De Stiepe in handen van 
een particulier. Deze erfpachtovereenkomst loopt tot en met 31 augustus 2068.  
 
De Stiepe biedt niet de gewenste uitstraling op deze beeldbepalende locatie in het 
centrum van Rutten. De technische staat van het gebouw is matig tot slecht. Het gebouw 
is verouderd en matig onderhouden. Het gebouw heeft een dorpshuis/horecafunctie (bar 
en zaalruimte) en is er een snackbar in gevestigd. De Stiepe wordt sinds juli 2014 
geëxploiteerd door de huidige huurder. De huidige eigenaar heeft hiervoor een tijdelijke 
huurovereenkomst afgesloten met de exploitant. 
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Planvorming accommodaties 

Vanuit het dorp bestaat een grote wens voorzieningen aan elkaar te koppelen, waaronder 
sport en dorpshuis. Vereniging Dorpsbelangen Rutten en de werkgroep MFA Rutten io zijn 
van mening dat dit de enige wijze is waarop deze functies ook op lange termijn behouden 
kunnen blijven voor Rutten en geëxploiteerd kunnen worden. 
 
Beleidsreferentie 

⇒ Dorpsvisie Rutten ‘Een energieke en kindvriendelijke woongemeenschap’ (2013) 

⇒ Ontwikkelperspectief Rutten (2016) 
⇒ Programma 2, herstructurering voorzieningen 

 
Aanleiding 

Het college van burgemeester en wethouders vindt -net als Vereniging Dorpsbelangen 
Rutten- de centrumlocatie van belang voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en het 
aangezicht van Rutten. Dit belang blijft ongeacht het besluit omtrent de uni-MFA 
waarnaar een haalbaarheidsstudie wordt verricht op initiatief van het dorp. Vereniging 
Dorpsbelang Rutten heeft een aantal jaren geleden een poging gedaan De Stiepe te 
verwerven, maar dit is niet gelukt.  
 
Los van de uitkomsten van de planvorming rondom maatschappelijke accommodaties wil 
het college nu positie innemen om maximale invloed te kunnen uitoefenen op de 
leefbaarheid van Rutten en het dorpsaangezicht op een kwetsbare plek in het centrum. 
Bij de planvorming voor een uni-MFA is de locatie van De Stiepe buiten beeld gehouden, 
terwijl de gevolgen die kunnen ontstaan op deze locatie wel op de gemeente afkomen.  
Daarom is verkend of het mogelijk is de locatie De Stiepe te verwerven en het huidige 
erfpachtrecht (dat tot september 2068 loopt) af te kopen op een moment dat er een 
gunstige onderhandelingspositie was. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar 
van De Stiepe. Verwerving blijkt mogelijk te zijn. Onder voorbehoud van het beschikbaar 
stellen van middelen door de raad, is het volgende overeengekomen met de huidige 
eigenaar van de Stiepe:  
 

• met de verkoop aan de gemeente doet de huidige eigenaar afstand van de 
erfpachtrechten / zakelijk rechten die gevestigd zijn op voorgenoemde twee percelen 
en de inventaris die aanwezig is in het gebouw;    

• de aankoop is vrij van huur en hypotheek;  
• het huurcontract tussen de huidige eigenaar en de huidige huurder van De Stiepe is 

met overeenstemming van beide partijen opgezegd per 30 juni 2016; 
• zo spoedig mogelijk nadat de gemeente Noordoostpolder eigenaar is geworden, 

wordt een huurovereenkomst met de huidige huurder van De Stiepe aangegaan. Dit 
betreft een huur voor bepaalde tijd (één jaar). Dit stelt de huidige huurder in de 
gelegenheid om gedurende dit jaar op zoek te gaan naar een andere inkomstenbron; 

• de aankoopprijs bedraagt 350.000 euro k.k.; 
• indien deze financiële middelen beschikbaar worden gesteld door de gemeenteraad 

van Noordoostpolder, wordt zo spoedig mogelijk na deze datum het eigendom 
overgedragen aan de gemeente Noordoostpolder. 

 
Om de verwerving definitief te kunnen maken is krediet nodig, waarvoor de 
gemeenteraad om instemming wordt gevraagd.  
 
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens de locatie De Stiepe onder 
de genoemde voorwaarden te verwerven. Hierover is de huidige exploitant van De Stiepe 
geïnformeerd. Daarnaast heeft wethouder Wijnants het voornemen tot verwerving van 
De Stiepe toegelicht tijdens de jaarvergadering van Vereniging Dorpsbelangen Rutten op 
16 maart jl. Hierop is door de aanwezigen positief gereageerd.  
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Pilot Rutten staat los van besluitvorming Voorzien in Vastgoed 

De planvorming rondom de maatschappelijke accommodaties Rutten loopt al enige jaren 
en is benoemd als pilot. Hiermee staat de besluitvorming over de pilot Rutten los van de 
besluitvorming rondom Voorzien in Vastgoed. Bij de totstandkoming van dit voorstel is 
voor zover nu mogelijk wel gekeken of dit aansluit bij het in ontwikkeling zijnde 
accommodatiebeleid en het mogelijke uitvoeringsplan voor Rutten.  
 
Bij de plannen voor de gewenste toekomstige invulling van de locatie De Stiepe wordt 
door de gemeente samen met vertegenwoordigers vanuit onder meer Vereniging 
Dorpsbelang Rutten en Mercatus gekeken naar de invulling alle (op termijn) vrijkomende 
locaties in Rutten, bijvoorbeeld voor maatschappelijke functies of woningbouw.  
 
Argumenten 

1.1 Positie innemen bij het mogelijk maken van ontwikkeling in het centrum van Rutten  

De centrumlocatie is van belang voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en het 
aangezicht van Rutten. Dit blijkt ook uit het ‘Dorps-DNA’ van Rutten. Ook in de 
dorpsvisie van Rutten is het vitaliseren van het centrum als belangrijk speerpunt voor het 
dorp genoemd. De Stiepe biedt op dit moment niet de gewenste uitstraling op deze 
beeldbepalende locatie in het centrum van Rutten. De technische staat van het gebouw is 
matig tot slecht. Het gebouw is verouderd en matig onderhouden. Dit -en een eventueel 
verder verval- komt de aantrekkelijkheid en het aangezicht van Rutten niet ten goede. 
Met de verwerving van de locatie De Stiepe kan de gemeente maximale invloed 
uitoefenen op de ontwikkeling op deze plek in het centrum van Rutten. 
 

1.2 Ongeacht planvorming MFA is verwerving locatie de Stiepe van belang 

Het belang om positie in te nemen in het centrum en maximale invloed te kunnen 
uitvoeren op een kwetsbare plek in het dorp blijft ongeacht het besluit omtrent de uni-
MFA waarnaar een haalbaarheidsstudie wordt verricht op initiatief van het dorp. 
 

• Bij het doorgaan van het plan voor de uni-MFA is een tweede dorpshuisfunctie (De 
Stiepe) niet gewenst en naar verwachting niet levensvatbaar. ‘Er is geen plek voor 
twee horecafuncties in Rutten’. Vertegenwoordigers van verenigingen uit Rutten 
hebben namelijk aangegeven in dat geval geen gebruik (meer) te maken van De 
Stiepe, maar alle activiteiten in het dorp te centreren in een MFA om daar een 
duurzame exploitatie te kunnen realiseren. Op dat moment is het de vraag wat de 
huidige eigenaar met De Stiepe doet en welke functie deze centrumlocatie krijgt. 
Ongewenste ontwikkelingen op deze plek komen de leefbaarheid van Rutten niet ten 
goede. Deze zouden wel in al haar facetten op het bord van de gemeente terecht 
komen, waarmee in het kader van de besluitvorming over investeringen in een MFA 
wel rekening gehouden dient te worden. 

 
• Bij het niet doorgaan van het plan voor de uni-MFA komen de opties van een 

splitsing met twee bi-locaties (waaronder bijvoorbeeld een kindcentrum) weer in 
beeld. Hierbij zal de locatie van De Stiepe mogelijk een rol spelen. 

 
In beide gevallen is de invulling van de locatie De Stiepe op dit moment nog niet 
duidelijk. Bij de plannen voor de gewenste toekomstige invulling van de locatie De Stiepe 
wordt door de gemeente samen met vertegenwoordigers vanuit onder meer Vereniging 
Dorpsbelang Rutten en Mercatus gekeken naar de invulling van alle (op termijn) 
vrijkomende locaties in Rutten, bijvoorbeeld voor maatschappelijke functies of 
woningbouw. Bij de invulling van deze locatie kan ook een ‘groeimodel’ voor 
maatschappelijke functies nog een mogelijkheid zijn.  
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1.3 Budget beschikbaar vanuit middelen herstructurering 

De kosten voor verwerving De Stiepe kunnen worden gedekt vanuit de middelen voor 
herstructurering. Eventuele opbrengsten op termijn van deze locatie worden teruggestort 
in deze reserve herstructurering gestort.  
De afschrijvingstermijn van de opstallen is bepaald op een jaar. De afschrijving wordt 
gedekt uit de in te stellen afschrijvingsreserve. De afschrijvingsreserve is noodzakelijk 
omdat het activum na verwerving nog een verwachte levensduur heeft van een jaar. 
Conform beleid wordt over een activum eerst afgeschreven in het jaar na activering.  
 
De totale kosten zijn als volgt samengesteld: 
 
• economische marktwaarde   €  250.000   
• uitkoop / (schade)vergoeding   €  100.000    
• kosten koper         

- notariskosten                      €     3.500  
- overdrachtsbelasting: vrijgesteld  €           - 

• sloopkosten*         €    40.000  
Totaal               € 393.500   
                

De sloopkosten zijn exclusief BTW en kosten/uren voor voorbereiding en toezicht. Daarnaast is er 

geen rekening gehouden met onvoorziene omstandigheden, zoals bodemverontreiniging, oude 

olietanks, extreme hoeveelheden asbest, mogelijke stroomvoorziening van alarmsirene vanuit 

gebouw etc. 

 

Kanttekeningen 

1.1 Mogelijke aanvragen vanuit andere dorpen / wijken in het kader van herstructurering 

Verwerving van een locatie in het kader van het verbeteren van het aangezicht en de 
aantrekkelijkheid van een belangrijke plek in een dorp, kan leiden tot een verzoek vanuit 
andere dorpen / wijken om een soortgelijke ingreep te doen in het kader van 
herstructurering.  
 
1.2 Nog geen concrete bestemming voor locatie De Stiepe 

Momenteel is er nog geen concretre invulling bekend voor de locatie De Stiepe. Er zijn 
verschillende mogelijkheden. Stedenbouwkundig gezien (Dorps-DNA Rutten) leent deze 
beeldbepalende locatie zich goed voor een maatschappelijke functie. Naar verwachting 
komen er met de plannen voor een MFA  meerdere plekken beschikbaar in Rutten, 
waarvoor de invulling ook nog niet bekend is. De invulling van deze locaties wordt 
integraal bekeken.  
 
Planning/uitvoering 

 

Bij een toekenning van krediet door de gemeenteraad geeft het college uitwerking aan de  
verwerving van de locatie De Stiepe: 
 
• notariële overdracht       juli 2016 
• afsluiten tijdelijke huurovereenkomst met exploitant  juli 2016 
• betaling        juli 2016 
• planvorming toekomstige invullling locatie De Stiepe  najaar 2016 / 2017 
 
Bij de plannen voor de gewenste toekomstige invulling van de locatie De Stiepe wordt 
door de gemeente samen met vertegenwoordigers vanuit onder meer Vereniging 
Dorpsbelang Rutten en Mercatus gekeken naar de invulling alle (op termijn) vrijkomende 
locaties in Rutten, bijvoorbeeld voor maatschappelijke functies of woningbouw.  
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Bijlagen 

• Situatieschets locatie De Stiepe, Venelaan 1 te Rutten 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : de heer H. Suelmann 
Steller : mevrouw E.J. van Straten; 35 54; e.vanstraten@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2016, no. 399817-1; 
 

B E S L U I T: 
 

1. In te stemmen met de aankoop van de opstallen en afkoop van het recht van 
opstal en eventueel sloop aangaande De Stiepe te Rutten; 

2. Een krediet beschikbaar te stellen van € 393.500; 
3. Een afschrijvingsreserve in te stellen van € 250.000 voor de opstallen;  
4. De 11e wijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen. 

 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 4 juli 2016. 
De griffier,             de voorzitter, 
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Bijlage bij raadsvoorstel Verwerving De Stiepe in Rutten 

 

 

Situatieschets locatie De Stiepe, Venelaan 1 te Rutten 

 
 

 

 

ligging De Stiepe in Rutten  
 

 

 

aanzicht De Stiepe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

percelen FZ 74 en FZ 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


