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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 

 

 

 

 

 

 

 

Beste heer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 16 februari 2017 vindt u hieronder de beantwoording 

van uw schriftelijk gestelde vraag over Gieterij Drunen BV en Gieterij Drunen 

Beheer BV. 

 

Vraag 1 

Kunt u ons informeren over de stand van zaken van de afwikkeling van de 

faillissementen van Gieterij Drunen BV en Gieterij Drunen Beheer BV? 

  

Antwoord  

De curator heeft de faillissementen nog niet afgewikkeld. Er hebben zich wel 

enkele mogelijke kopers gemeld bij de curator. De curator is in gesprek met 

betrokken partijen (hypotheekbank, gemeente) om tot een mogelijke verkoop van 

het recht van erfpacht of van het gehele object te komen. 

De achterstallige erfpachtcanon is als vordering bij de curator ingebracht maar 

naar verwachting kan die niet uit de failliete boedel worden vergoed.  

De verwachting is dat de curator nog enkele maanden de tijd zal nemen.  

Per 20 juni 2017 loopt de jaartermijn af waartegen in 2016 de erfpacht vanwege 

faillissement is opgezegd. 

Op 1 januari 2018 loopt de contractuele erfpacht af en heeft de gemeente de 

beschikking over het blote (onbeperkte) eigendom van het gehele object als het 

verkooprecht van de curator onbenut is verlopen.  
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Doordat in dit geval is overeengekomen dat het recht van opstal afhankelijk is van 

het erfpachtrecht, zijn na einde van de erfpacht niet alleen de grond maar ook de 

opstallen weer volledig in eigendom van de gemeente. Ook de hypotheek eindigt 

daarmee; er rest alleen nog een vordering uit hypothecaire geldlening van de bank 

op Gieterij Drunen Beheer BV. 

 

 

 
Met vriendelijke groet,  

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. J. Hamming 
 


