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Beantwoording vragen van de raad 
 

Datum collegevergadering 9-5-2012 

Registratienummer R12.28 

Naam raadslid Tineke van Ombergen 

Fractie VL 

Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest 

 
 
Onderwerp: Westtribune Telstar/ Memid  

 
Toelichting bij de vragen: 
 
 

 
Vraag 1 

Het artikel begint met een opmerking dat de curator een bod verwacht op de tribune. Verder op in 
het artikel wordt gemeld dat de akte betreffende de uitgifte in erfpacht (nog steeds) niet is 
ondertekend.  
 
Graag vernemen wij van het College de status van deze akte erfpacht in relatie tot het juridische 
geschil tussen de Gemeente en Memid.   
 
Antwoord vraag 1 

Enige tijd geleden (begin 2011) heeft de rechtbank te Haarlem vonnis gewezen in de zaak 
Memid Investments BV (hierna: Memid)/ gemeente Velsen. Memid is daarbij veroordeeld om 
medewerking te verlenen aan het notarieel vestigen van het recht van erfpacht conform de 
tussen Velsen en Memid getekende overeenkomst van 12 september 2008. Alle voorbereidingen 
die nodig waren om de akte van vestiging te passeren waren getroffen waarna Memid in 
surceance van betaling werd gesteld waarna een faillissement volgde. 
Inmiddels hebben meerdere besprekingen plaats gevonden met de curator over de vestiging van 
het erfpachtrecht. Tot heden heeft de vestiging nog niet plaatsgevonden. De curator heeft recent 
de gemeente uitstel gevraagd om een partij voor de erfpacht met tribune te vinden zodat er (A-B-
C) rechtstreeks ten behoeve van die derde notarieel gevestigd kan worden. Momenteel beraden 
wij ons op dit verzoek. 
 
Vraag 2 

We nemen in acht, dat de akte uitgifte in erfpacht niet is ondertekend en dus niet van kracht is.  
Is het juridisch dan zo dat de curator niet in staat is een bod te accepteren voor de tribune, daar 
Memid geen eigenaar is?  
 
De grond is niet officieel in erfpacht uitgegeven, dus de opstallen zijn door natrekking eigendom 
van de Gemeente. 
 
Is er overleg tussen de curator en de gemeente zou er zich al een gegadigde aanmelden?   

 
Antwoord vraag 2 

a. De curator is niet beschikkingsbevoegd om het erfpachtrecht (met tribune) over te 
dragen aan een derde want het erfpachtrecht behoort immers niet tot de (failliete) 
boedel.  Er is echter wel een overeenkomst waarbij de gemeente zich heeft verbonden 
om het erpachtrecht te vestigen ten behoeve van Memid (thans de curator).  De curator 
kan uiteraard de tribune op de markt aanbieden en een gegadigde zoeken zodat er, uit 
oogpunt van kostenbesparing, een ABC levering kan plaatsvinden een en ander in nauw 
overleg met de gemeente. De gemeente heeft aan de curator aangegeven haar 
medewerking te willen verlenen (onder voorwaarden) aan de vestiging van het recht van 
erfpacht aan een eventuele derde die door de curator wordt voorgedragen. 

b. Er is overleg tussen de gemeente en de curator. Voor zover onze informatie reikt is er 
nog geen concrete gegadigde. 
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Vraag 3 

Zijn er door Memid met betrekking tot de afspraken over de erfpachtovereenkomst ooit gelden 
betaald, te weten canon, maar ook onroerende zaak belasting, rioolrecht en andere 
verschuldigde belastingen en/of kosten?  
 
Kan het College aangeven met welke bedragen wij rekening moeten houden, die de Gemeente 
nu al reeds te vorderen heeft van Memid respectievelijk de huurder van de opstallen?  
 
Antwoord vraag 3 

 
a. Tot heden zijn er geen kosten betaald. De kosten  zijn wel reeds opgesomd in een 

afrekening en zijn reeds in het bezit van de curator. Bij een vestiging van het recht van 
erfpacht dienen deze kosten te worden voldaan door de curator danwel een eventuele 
derde die het erfpachtrecht overneemt.  
De gemeente heeft aan de curator aangegeven haar medewerking te willen verlenen aan 
de vestiging van het recht van erfpacht aan een eventuele derde die door de curator 
wordt voorgedragen onder andere onder de voorwaarden dat de gemeente hierdoor 
geen schade lijdt en alle gelden die zij tegoed heeft van Memid tot heden worden 
voldaan. 

b. Voor de goede orde dient duidelijk te worden gesteld dat de gemeente niets te vorderen 
heeft van de huurder uit hoofde van de erfpachtovereenkomst inzake de Westtribune. 
De gemeente heeft een vordering op Memid ten bedrage van ongeveer € 128.000,-- 

 
Vraag 4 

 
In de krant hebben wij eveneens vernomen dat Telstar jaarlijks 375.000 euro betaald voor het 
huren van de hoofdtribune en de bijbehorende ruimten.  
 
Zijn in dat bedrag ook de overige  gedeelten van sportpark Schoonenberg betrokken die bij 
Telstar in gebruik zijn?  
Of zijn er ook nog lasten zoals huurpenningen aan de Gemeente die Telstar dient te voldoen? 
 
Antwoord vraag 4 

De erfpachtovereenkomst heeft slechts betrekking op ondergrond van de Westtribune. Het 
overige deel van het Telstar stadion wordt door de gemeente verhuurt aan Telstar. 
 

Vraag 5 

 
Is er contact geweest tussen Telstar en de Gemeente over de ontstane situatie waarbij Telstar 
huurt van een in faillissement verkerende rechtspersoon en over de toekomst van de 
westtribune? 

 
 

Antwoord vraag 5 

In beginsel heeft Telstar een directe (huur) relatie met Memid (thans de curator) voor de huur en 
verhuur van de Westtribune.  Op bestuurlijk niveau hebben op ad hoc basis gesprekken plaats 
gevonden om bij te praten over de ontstane situatie. 
In de erfpachtovereenkomst tussen de gemeente en Memid is de positie van Telstar als huurder 
van de tribune (voor de toekomst) gewaarborgd. 
 

Vraag 6 

Is er contact geweest tussen de Gemeente en de curator over de situatie en eventueel ook over 
de juridische eigendom van de westtribune?  
 
 

Antwoord vraag 6 

Over het vestigen van de erfpacht hebben meerdere gesprekken met de curator plaats 
gevonden.   
De curator overweegt om de erfpacht ten behoeve van de boedel te vestigen maar geeft de 
voorkeur aan een (A-B-C) levering aan een opvolgende derde partij om kosten te besparen.  
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Vraag 7 

Kan het College aangeven of de huurpenningen thans nog steeds door  Telstar wordt betaald 
aan Memid, dan wel curator of dat er besloten is dit op een derdengeldrekening te storten ter 
voorkoming dat deze in een bodemloze put worden gestort? 
 
 

Antwoord vraag 7 

De gemeente heeft hierin geen directe relatie met Telstar.  
 
 

Vraag 8 

Als Memid vanaf 2008/2009 de westtribune aan Telstar verhuurt en daar huurpenningen voor 
heeft ontvangen en wellicht nog ontvangt, terwijl Memid geen juridische eigenaar is van de 
opstallen, is er dan niet sprake van een onrechtmatige daad? 
 Zo ja, gaat de Gemeente daar iets mee doen? Zo nee, waarom niet? 
 
 

Antwoord vraag 8 

 
De gemeente heeft zich altijd, een en ander conform in het verleden geformuleerde 
uitgangspunten van de gemeenteraad, op het standpunt gesteld geen eigendom/ risico te willen 
bezitten/ dragen ten aanzien van de Westtribune.  
Er is een overeenkomst tot het vestigen van een recht van erfpacht inzake de ondergrond van de 
Westtribune ten behoeve van Memid. Er is een tribune opgericht voor eigen rekening en risico 
van Memid die Memid verhuurt aan Telstar. Deze vorderingen dienen zuiver te worden 
beschouwd. De gemeente wil geen eigenaar zijn van de tribune en moet zich als zodanig ook 
niet gaan gedragen.  Zou de gemeente zich expliciet op het standpunt stellen eigenaar te zijn van 
de tribune dan zou zij geconfronteerd kunnen worden met een vordering uit hoofde van 
ongerechtvaardigde verrijking.  Formeel juridisch is de gemeente thans eigenaar van de tribune 
echter gezien de diverse vorderingen en verplichtingen is het te kort door de bocht om de 
gemeente als eigenaar te beschouwen.  
 

Vraag 9 

In de ongetekende akte uitgifte in erfpacht is een passage opgenomen indien en zodra de 
erfpachtovereenkomst zou stoppen. Er zouden dan afspraken zijn gemaakt over het vergoeden 
van de opstallen door de Gemeente aan Memid.  
 
Kan het College aangeven in hoeverre dit klopt en wat dat financieel zou kunnen betekenen voor 
de Gemeente.  
Of is dit niet van toepassing nu de akte uitgifte in erfpacht niet is ondertekend en dus de opstal 
door natrekking eigendom van de Gemeente is geworden? 
 

Antwoord vraag 9 

 
a.  Over de erfpachtovereenkomst bent u gemeenteraad volledig geïnformeerd voor 

ondertekening door de gemeente en Memid.  Memid krijgt geen enkele vergoeding voor 
de waarde van opstallen aan het einde van de erfpacht (na verloop van 30 jaar). 
Memid heeft alleen recht op een vergoeding voor de waarde van de opstal indien Telstar 
haar voetbalactiviteiten op het perceel tussentijds staakt. Dit is voor de gemeente een 
reden om tussentijds, dwz gedurende de looptijd van de erfpacht, de erfpacht op te 
zeggen. De vergoeding is gekoppeld aan een lineaire afschrijving van de tribune over 30 
jaar. Op die manier heeft de gemeente, bij een eventueel  vertrek van Telstar van die 
locatie, haar handen vrij om een andere invulling/ bestemming aan het perceel te geven 
en wordt niet gehinderd door grondposities van derden, i.c. Memid.   

b.  Formeel juridisch is de gemeente door natrekking eigenaar van de Westtribune maar er 
liggen allerlei vorderingen en verplichtingen over en weer die niet door elkaar moeten 
worden gehaald ter voorkoming van een vordering uit hoofde van ongerechtvaardigde 
verrijking. Er ligt een erfpachtovereenkomst waarvan de gemeente wil dat het 
erpachtrecht wordt gevestigd en de curator heeft een vordering tot nakoming van de 
erfpachtovereenkomst 
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Vraag 10 

Tenslotte laat de publicatie van het jaarverslag 2010/2011 (via website Telstar) van Telstar 1963 
NV zien dat de financiën van Telstar allesbehalve rooskleurig is.  
 
Als Telstar in een dusdanige financiële slechte positie komt dat de huurpenningen niet meer 
kunnen worden voldaan, hetzij aan Memid/Curator of Gemeente, wat is dan de situatie met het 
Sportpark Schoonenberg en de gebouwde westtribune?  
 
De insteek was destijds dat het multifunctioneel zou zijn, met andere woorden men kon van de 
tribune ook iets anders maken.  
Kan het College aangeven welke risico wij daar lopen? 
 
 

Antwoord vraag 10 

 
a. In het geval Telstar haar voetbalactiviteit staakt zie antwoord 9 a 
b. Dit is niet correct, de bestemming is van het perceel is “Sport” 
Indien een andere invulling aan het perceel zou worden gegeven dat hier niet binnen past, 
dient er een planologische procedure te worden.  
Er zitten onder/ in  de tribune 2 multifunctionele ruimten ten behoeve van horeca en een 
sportschool (voor de horeca is in het verleden een planologische procedure voor gevoerd).  

 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen 

 


