
1 
 

 

 

College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Huizen 

 

Huizen, 29 maart 2021 

Betreft: Commissievragen voormalige Huizer Zeilschool aan de aanloophaven 

 

Geacht college, 

De voormalige Huizer Zeilschool wordt helaas al jaren niet meer gebruikt, het terrein en de opstallen 

geven een doods en wat troosteloos aanzien aan dit gebied waar het zou kunnen bruisen van 

watersport activiteiten. Toegegeven op een winterse dag zoals hieronder afgebeeld ziet het er toch 

wel weer even bijzonder uit, maar dat is natuurlijk maar schijn. 

Op 12 februari 2019 werd het faillissement van de betrokken rechtspersoon uitgesproken. Nu ruim 2 

jaar later is het nog altijd heel stil rond deze voormalige zeilschool.  De bovenwoning wordt ook al 

geruime tijd niet meer bewoond. Er zijn de afgelopen jaren door de gemeente vanwege de aanblik en 

de veiligheid regelmatig werkzaamheden uitgevoerd. Zo zijn vorig jaar  gezonken boten afgevoerd en 

is de in erbarmelijke staat verkerende steiger aan de noordzijde vanuit het oogpunt van veiligheid 

verwijderd. De door de gemeente voor deze voormalige zeilschool overeengekomen erfpachtakte 

heeft nog een loopduur tot en met 1 mei 2061. Blijkens het kadaster hebben verder twee partijen 

ieder een hypotheekrecht op een gedeelte van het recht van erfpacht.  

Om tot de zo zeer gewenste ontwikkeling van nieuwe initiatieven op deze plaats te komen is dan ook 

de afwikkeling van deze erfpachtovereenkomst nodig en het verkrijgen van de volledige zeggenschap 

over de betreffende gronden en opstellen. Hiervoor is als basis voor de onderhandelingen ons inziens 

een betrouwbare en recente taxatie van het terrein en de opstallen noodzakelijk.  Er is in maart 2020 

hiertoe voor de Gemeente een Taxatierapport door Den Otter opgemaakt. 

Naar aanleiding van deze situatie hebben wij de volgende vragen: 

1. Kunt u de Erfpachtakte van 29 maart 1989 met de commissie delen? Heeft u een volledig 

overzicht - met een overzichtskaartje - voor ons van alle hierbij behorende gronden en 

opstallen? 

2. Wordt de  bovenwoning die al geruime tijd leeg staat - volgens uw informatie of die van uw 

adviseur - op dit moment nog verhuurd?  Zo ja, wat voor consequenties heeft dat voor de 

ontbinding van de erfpacht overeenkomst en het verkrijgen van de zeggenschap over de 

gronden en opstallen? 

3. Is de volledige inhoud en de waardebepaling van het voor de Gemeente in maart 2020 

gemaakte Taxatierapport gedeeld met de curator en wat was de uitkomst daarvan? Zo nee, 

waarom niet? Kunt u dit taxatierapport met de commissie (vertrouwelijk) delen? 
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4. Op grond van welke waarderingsgrondslagen (Taxatie of anderszins) is in augustus 2020 een 

concreet bod gedaan om als Gemeente de erfpachtovereenkomst te kunnen beëindigen en 

weer volledige zeggenschap over gronden en opstallen te verkrijgen? 

5. Voor het onderhoud en de veiligheid op en rond de voormalige zeilschool zijn de afgelopen 

jaren o.a. onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd en gezonken boten verwijderd. Kunt u de 

hoogte van de hiermee totaal gemoeide kosten bij benadering aangeven? Kunnen deze 

kosten geheel of ten dele nog worden verhaald bij de afwikkeling? 

6. Bent u op de hoogte van het feit dat er eind 2020 door de curator - om tot afwikkeling te 

kunnen komen - opdracht gegeven is een eigen Taxatierapport op te laten stellen? Heeft u 

dit Taxatierapport inmiddels ontvangen of is het u of uw adviseur toegezegd? Kunt u dit 

Taxatierapport ook (vertrouwelijk) met de commissie delen en hoe beoordeelt u(w adviseur) 

deze waardebepaling? 

7. Heeft u of uw adviseur van de curator in samenspraak met de hypotheekhouders bericht 

gekregen dat deze op basis van dit Taxatierapport tot afwikkeling van de 

erfpachtovereenkomst en het verkrijgen van de zeggenschap over de gronden en opstallen  

wil komen en heeft u hiertoe al een (toezegging) voorstel van de curator ontvangen? Zo nee, 

kunt u de commissie na ontvangst en kennisname op een later moment hierover dan alsnog 

onverwijld informeren? 

8. Is alleen voor de eventuele overdracht van het recht van erfpacht toestemming van de 

gemeenteraad nodig? Of geldt dat ook voor het verkrijgen van de gronden en opstallen? 

Ik zou schriftelijke beantwoording en zeker toezending van de gevraagde stukken voorafgaand aan 

de komende commissie Fysiek Domein op prijs stellen, maar zie anders uw mondelinge 

beantwoording (voor zover noodzakelijk mag dat ook vertrouwelijk) in de commissie graag tegemoet. 

Met vriendelijke groeten, 

 

Rob Bource  - SGP Huizen 
 

 
 

 


