
 

 

  

 

M E M O  

  

Aan:  de leden van de raad 

Van: het college van Heusden 

Datum: 18 april 2017 

Onderwerp: aanvullende vragen Gieterij Drunen maart 2017 

  

  
Aanleiding 

Op 28 maart 2017 heeft mevrouw L. van der Heijden, raadslid voor Heusden Transparant, in een 

e-mail aanvullende vragen gesteld over Gieterij Drunen. In deze memo beantwoorden wij deze 

vragen. 

 

Vraag 1 

Wat wij niet uit de antwoorden kunnen afleiden is wanneer de gemeente weer het 

volledige eigendom terugkrijgt van het terrein. Is dit nu 20 juni 2017 of pas op 1 januari 

2018? Als dit op 1 januari 2018 is, wat gebeurt er dan op 20 juni 2017 – de datum 

waarop het jaartermijn afliep? 

 

Antwoord 1 

De erfpacht is in 2016 opgezegd met een opzegtermijn tot 20 juni 2017. De opzegging is in 2016 

door de deurwaarder alleen aan de erfpachter betekend  en niet, zoals wettelijk verplicht, ook 

aan de bank als hypotheekhouder. De bank had formeel ook om toestemming moeten worden 

gevraagd. De bank is in 2016 louter geïnformeerd en heeft die gebreken pas afgelopen maart 

aangeroerd. Er zijn gesprekken gaande tussen gemeente, de bank en curator om erfpacht dan 

wel gehele eigendom te verkopen en tot een verdeling te komen. Als de bank en de curator zich 

werkelijk alsnog beroepen op de vormgebreken, dan loopt volgens de erfpachtovereenkomst de 

erfpacht in ieder geval op 1 januari 2018 sowieso af.  

Tussen juni 2017 en januari 2018 blijft de huidige situatie dan bestaan.  

 

Vraag 2  

In de beantwoording geeft het college aan dat de achterstallige erfpachtcanon naar 

verwachting niet uit de failliete boedel kan worden betaald. Hoe zit het met de canon die 

verschuldigd is na faillissementsdatum? Daar schrijft u niks over. Ik neem aan dat de 

canon na faillissement een boedelschuld is. In de failliete boedel zit volgens het laatste 

verslag van de curator een huuropbrengst van circa 12.500 per maand, die door de 

betreffende huurders ook wordt nagekomen. In de boedel zitten dus wel inkomsten. Is 

het de verwachting dat de canonverplichting na faillissement datum wel geheel of 

gedeeltelijk kan worden voldaan? Is deze canon inmiddels bij de curator als 

boedelvordering ingediend? 

 

Antwoord 2 

De achterstallige canon is als vordering op de boedel ingediend en bij de curator bekend. De 

huuropbrengsten gaan naar de curator (namens de erfpachter als verhuurder).  



Ons kenmerk  

Onderwerp aanvullende vragen Gieterij Drunen maart 2017 

Datum 18 april 2017 

Pagina 2 van 2 

 

 

Bij faillissement hebben de preferente schuldeisers als bank en fiscus echter voorrang boven de 

overige concurrente schuldeisers, zoals de gemeente. Naar verwachting blijft er niets over voor 

de concurrente schuldeiseres. Enige mogelijkheid om de achterstallige canon nog betaald te 

krijgen (of een deel daarvan) is als een koper de erfpacht overneemt; die is dan wettelijk 

verplicht de tot de dag van verkoop achterstallige canon te betalen aan de gemeente. 

 

Vraag 3 

Wat is de stand van zaken met de huurders? Gaat de gemeente deze overnemen na  
20 juni 2017 dan wel 1 augustus 2018? 
 
Antwoord 3 

Als de opstallen worden verkocht, heeft de gemeente geen invloed op de huurders en de 

overeenkomsten. Als de opstallen niet worden verkocht, en de gemeente het bloot eigendom 

krijgt over de opstallen, ontstaat een nieuwe situatie. We zullen ons dan opnieuw beraden wat te 

doen met de huurders. 

 
Vraag 4 

Als wij de beantwoording lezen dan lijkt of alles met de hypotheekverstrekker van 

Gieterij Drunen – de Rabobank – in kannen en kruiken is. De hypotheek eindigt punt. 

Echter uit het faillissementsverslag lezen wij dat er onduidelijkheid en verschil van inzicht is: ik 

citeer uit het faillissementsverslag van 28 februari 2017: “ Er bestaat onduidelijkheid en verschil 

van inzicht over de vraag of en, zo ja, in welke mate er een vergoedingsrecht bestaat voor 

hypotheekhouder. Voor zover een dergelijk recht al bestaat is het de vraag hoe zich dat 

verhoudt met de vordering die de gemeente heeft ter zake achterstallige canon en schade als 

gevolg van niet nakoming door failliet van overeengekomen sanering- en 

ontruimingsverplichting.” 

Wat is nu de status met de hypotheekhouder en de gemeente? Is het wel zo simpel als u schrijft: 

“ ook de hypotheek eindigt daarmee; er rest alleen nog een vordering uit 

hypothecaire geldlening van de bank op Gieterij Drunen Beheer B.V. 

Graag duidelijkheid daarover. 

 
Antwoord 4 

De vordering en overige zaken zijn op dit moment onderwerp van gesprek en daar willen we nu 

nog geen verdere mededelingen over doen.  

 

Vraag 5 

In uw antwoorden geeft u aan dat de curator in gesprek is met de gemeente en de 

hypotheekbank om tot een mogelijke verkoop van het recht van erfpacht of van het 

gehele object te komen. Wat is daar de status van? Welke rol speelt de gemeente 

daarin? Een actieve rol? 

 
Antwoord 5 

Er lopen gesprekken over de mogelijke verkoop van het recht van erfpacht of van het gehele 

object. De gemeente is een van de drie partijen en speelt daardoor een actieve rol.  

 

 


