
Zoals eerder toegezegd informeren wij u actief over de kwestie aanloophaven.

Over het vervolg wordt u op de hoogte gesteld.
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Als beantwoording op dit verzoek is een complete lijst van genummerde documenten opgesteld. De lijst 
treft u als bijlage bij deze mededeling aan (bijlage 1). In de lijst is een splitsing gemaakt tussen openbare 
en niet-openbare documenten. De relevante strategische documenten zijn niet-openbaar.

De omvang van deze lijst schetst de complexiteit van de situatie. De bestuurlijke insteek als ook de 
complexiteit is in onze brief van 1 februari aan één van de initiatiefnemers geschetst (bijlage 2).

Status proces
Op 11 augustus 2020 is onder voorbehoud van instemming door uw raad via onze adviseur van 
advocatenkantoor Houthoff een concreet bod gedaan om weer volledige zeggenschap over gronden en 
opstallen te krijgen. Dit aanbod en de uitgangspunten van het bod zijn door de curator niet geaccepteerd. 
De curator en de hypotheekhouder hebben in verband met de te nemen vervolgstappen opdracht 
gegeven voor een (nieuwe) taxatie. Dit rapport is nog niet verstrekt.

Wob-verzoek aanloophaven
Op 25 januari 2021 hebben wij een brief ontvangen waarbij een beroep wordt gedaan op de Wet 
openbaarheid bestuur (Wob) om volledig inzicht te krijgen in de relevante documenten gerelateerd aan 
gebruik, (potentiële verkoop), overdracht van de percelen van de voormalige besloten vennootschap 
Erven Westrik BV.
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Geachte ice, 

Uw brief van : 11 januari 2021 Nummer ~ z.16~220~ ~j`~ ~ ~j`~`~ 

Ons kenmerk ~1 Toestel nr : 5 18 

Uw kenmerk Bijlagen 

Bij beantwoording van deze beef, g{aag datum, nummeren onderwerp vermelden 

Op 11 januari }I. ontvingen wij uw brief waarin u naar aanleiding van het gesprek op 23 novembe~ met 
wethouder Boom verzoekt om informatie te verstrekken omtrent het vergunningsproces, dan wel het 
verkrijgen/ toekennen van de rechten uan de gronden en of percelen die behoren tat d~ voormalige 
zeilschool van de Erven Westrik BV, gelegen aan Koolzand 70/70a te Huizen. Om u moverende redenen 
verzoekt u ons binnen 14 dagen te reageren. 

in deze brief geven wíá u een nadere toelichting op de kwestie. 

Erfpachtakte 
Op 29 maart í989 ís tussen de gemeente en Erven Westrik BV een erfpachtakte overeengekomen. 
C1eze akte heeft een loopduur uan 1 mei 1986 tot en met 1 mei 2061. Met terrein en de daarop gestichte 
opstallen (a!s ook het water} mogen gebruikt worden voor het uitoefenen van een zeilschool, annex 
bootverhuur, waaronder met name wordt verstaan het hebben en houden van steigers in en aan het 
water, het hebben en houden van een botenbods en het hebben en houden ven een terrein voo~ °droge" 
ligplaatsen. Voor een eventuele overdracht van het recht van erfpacht is overeengekomen dat 
toestemming van de gemeenteraad nodig is, 

Faillissement 
Op 12 februari 2019 is het faillissemenk van Erven Westrik B.V. uitgesproken. Sinds deze ti}d ziyr 
meerdere gesprekken met de curator gevoerd om tot een afwikkeling van het failiissemeni te komen. 
De gekozen insteek daarbij is chat de gemeente weer volledige zeggenschap over de locatie kri}gt. 
Uiteraard zijn de (financiëlea voorwaarden waaronder dat kan plaatsvinden van belang C7ok is 
besluitvorming door de gemeenteraad daarbij vereist.. Dit kan echter pas plaatsvinden als er princïpe 
overeenstemming met de curator is bereikt, hetgeen nog niet het geval is. 

In het gesprek van 23 november is nogmaals aangegeven waarom dit traject uiterst complex is. Dit komt 
met name door het faillissement, de veran#woordelijkheid van de curator jegens de schuldeisers en 
rechter-commissaris, de waarde van het erfpachtrecht, dat beëindigd moei warden, en de waarde van de 
opstallen. 
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Qe gemeer►te heeft vele belangen in dit vraagstuk, zoals firnanciële belangen, maar oak het belang van 
een bil ante kustvisie passend gebruik van het gebied, 

0~ belangen van dQ gemeente in relatie tot de belangen van de curator (schuldeisers) heb~aen eW tot n+a 
toe voor gezorgd dat dit krajeet langer duurt dan gewenst. 

Verv~t~ 
Niervaar hebben wij geprobeerd u nogmaals inzicht te gegeven in de cornplexitei# ais oak de geachte 
insteek van de gemeente. Zaais aangegeven is deze insteek er op gericht om v~1{edige zeggenschap 
over gronden en apstalien te krijgen. Hae lang dit traject nog xai áur~n is nag onbekend. 

Machk de gemeenti na besluitvorming door de gemeenteraad ap enig moment weer volledige 
zeggenschap krijgen dan zullen wij ons beraden op een uervalg ontwikkeling en de voorwaarden 
waaronder dít kan plaatsvinden inclusief de daarbij gewenste functie{s}, Bezien wordt dan ook of het 
wenselijk is flm het project vanuit de gemeente vorm fe geven df dat een aanbesteding! Tender wordt 
uitgeschreven. fn het laatste geval ~nrorden alfa initiatiefnemers die ín dit proces met een plan zijn 
geknrrren, waarpnder u, hiervan op de hopgte gesteld. 

fiàt slat witiPn wij u meegeven dat uw vraag aver het vergunningenproces vragen oproept. Anders dan 
bouwvergunningen bij aanvang van het gebruik jaren geleden, zien wij niet in o~ welk 
vergunningenproces udoelt. 

Hoogachtend, 

y~ 
namens burgerrié~st~r n wethouders 



 

 

Genummerde lijst van stukken – betreffende de aanloophaven  
Behoort bij het Wob-verzoek van 25 januari 2021 
Zaaknummer: z.160727 
 

beschrijving Datum openbaar Niet openbaar 
1. Verdagingsbrief Wob- 

verzoek 
18 februari 2021 X  

2. brief verzoeker 1 februari 2021 X  
3. Collegebesluit 26 januari 2021 X  
4. Wob-verzoek  25 januari 2021 X  
5. Brief verzoek 

bandopname  
18 januari 2021 X  

6. Notulen commissie 
Fysiek Domein 

7 oktober 2020 X  

7. Mailwisseling Houthoff 22 september 2020  X 
8. Brief aan curator van 

bureau Houthoff 
11 augustus 2020  X 

9. Bijlagen brief aan 
curator van Houthoff 

11 augustus 2020  X 

10. Mail aan curator over 
elektra aansluiting 

5 juni 2020 X  

11. Mail aan curator 
werkzaamheden 
aanloophaven 

28 mei 2020 X  

12. Collegebesluit 27 mei 2020  X 
13. Notulen commissie 

Fysiek Domein 
13 mei 2020 X  

14. Advies Houthoff  17 april 2020  X 
15. Taxatierapport Den 

Otter 
12 maart 2020  X 

16. Collegebesluit 11 maart 2020 X  
17. Mededeling 2 maart 2020 X  
18. Mail van curator 

inzake 
werkzaamheden 

1 november 2019 X  

19. Mail aan curator 
diverse 
werkzaamheden 

30 oktober 2019 X  

20. Brief aan gemeente 
Huizen door Holla 

14 oktober 2019  X 

21. Advies Houthoff 19 juni 2019  X 
22. Brief aan gemeente/ 

Houthoff door 
Bosselaar Strengers 

29 april 2019  X 

23. Brief aan curator van 
Houthoff 

1 april 2019  X 

24. Collegebesluit 29 maart 2019  X 
25. Mail aan de curator 5 maart 2019 X  
26. Collegebesluit 20 februari 2019 X  
27. Mededeling 6 februari 2019 X  
28. Mail aan curator 

diverse 
werkzaamheden 

31 januari 2019 X  

29. Beslissing op bezwaar 8 januari 2019 X  
30. Mandaatvoorstel aan 

wethouder – pro forma 
bezwaar 

7 januari 2019 X  

31. Hercontrole gemeente 28 december 2018 X  
32. Opnamerapport 

gemeente 
7 december 2018 X  

33. Collegebesluit 3 december 2018 X  
34. Opnamerapport 

gemeente 
28 november 2018 X  

35. Mededeling 27 november 2018 X  



 

 

36. Pro forma bezwaar 
van Insight Legal 

1 november 2018 X  

37. Mail van Erven 
Westrik aan gemeente 

30 oktober 2018 X  

38. Aanschrijving last 
onder dwangsom  

17 oktober 2018 X  

39. Opnamerapport 
gemeente  

3 oktober 2018 X  

40. Notitie 
werkzaamheden 
beschoeiing 

1 oktober 2018 X  

41. Taxatierapport 
Forvalue 

28 september 2018  X 

42. Bijlagen 
Taxatierapport 
Forvalue 

28 september 2018  X 

43. Advies Houthoff 19 september 2019  X 
44. Vooraanschrijving last 

onder dwangsom  
11 september 2018 X  

45. Opnamerapport 
gemeente 

30 augustus 2018 X  

46. Bezwaarschrift  23 juli 2018  X 
47. Constateringsbrief 

slechte staat 
bouwwerken 

19 juli 2018 X  

48. Aanschrijving last 
onder dwangsom 
Erven Westrik 

16 juli 2018 X  

49. Aanschrijving last 
onder dwangsom  

16 juli 2018  X 

50. Opnamerapport 
gemeente  

12 juli 2018 X  

51. Schouwrapport 
aanloophaven 

26 juni 2018 X  

52. Afschrift Hypotheek 19 juli 2017 X  
53. Afschrift Hypoheek 28 juni 2004 X  
54. Huurreglement  

bovenwoning 
1 november 1991  X 

55. Huurovereenkomst 
bovenwoning 

31 oktober 1991  X 

56. Erfpachtakte 29 maart 1989 X  
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