
BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Van : Het college
Aan : De raad
Datum : dinsdag 26 februari 2019
Betreft : Schriftelijke vragen CU-SGP renovatie MFA De Korf

In een brief van 8 februari 2019, stelt de fractie van CU-SGP een aantal vragen over 
renovatiescenario MFA de Korf). Hieronder vindt u de gestelde vragen met de tekst over de 
aanleiding en de bijbehorende antwoorden.

Aanleiding voor de vragensteller
In de raadsvergadering van 31 januari is er een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld 
om de raad een voorstel te doen voor de renovatie van MFA De korf of een nieuwe sporthal 
te bouwen op het parkeerdek naast het Huis van Leusden.
Vanuit de historie is de gemeente eigenaar van de sporthal, maar ook van het café, het 
restaurant en de bowlingbaan. De ChristenUnie-SGP is van mening dat de gemeente alleen 
eigenaar van de sporthal zou moeten zijn en dat het eigenaarschap van de commerciële 
ruimten niet bij de gemeente thuis hoort. 
Om die reden maakt de fractie van ChristenUnie-SGP zich grote zorgen over de flinke 
investering die de gemeente voornemens is te doen. De investering is voorlopig berekend op 
4,7 miljoen euro en 2,7 miljoen euro daarvan worden besteed aan de verbetering van de 
bowlingbaan, het café, het restaurant en het theater. 

Om dit punt helder te krijgen en te bezien of aanleiding is om een voorstel te doen tot nadere 
kaders bij de uitwerking van dit plan hebben we de volgende vragen:

Vraag 1 
In de antwoorden van het college op de vragen van onze fractie die gegeven zijn op 18 
december 2018 staat de volgende verdeling van de investering:

a. Globale investering in de renovatie van het sportdeel 1,5 miljoen
b. Renovatie van de bowlingbaan, restaurant/café/theater De Tuin 2,7 miljoen
c. Blijft over overall kosten voor het hele complex 0,5 miljoen

Bent u voornemens de investering van 2,7 miljoen en een deel van de 0,5 miljoen qua 
investering door te berekenen aan de exploitant en Theater De Tuin? Als dit antwoord nee 
is, hoe verhoudt zich dit dan tot de regelgeving rondom de staatsteun?

Antwoord
wij weten nog niet welke investeringen we gaan voorstellen te doen en hoe deze per functie 
uitgesplitst zullen zijn. Laat staan welke investeringen we gaan ‘doorberekenen’. Het 
onderzoek naar het optimale renovatiescenario waar de raad op 31-1 toe heeft besloten 
dient nu juist om hierin de keuzes en consequenties in beeld te krijgen.  Uitgangspunt voor 
Activiteitence ntrum De Korf is dat de commerciële exploitant een marktconforme huur 
betaalt, die in overeenstemming is met de mededingingsregels. Dat is nu het geval en zal 
ook na een renovatie het geval moeten zijn, waarbij vanzelfsprekend de bestaande 



contractuele rechten en plichten en het huurrecht in algemene zin gerespecteerd dienen te 
worden. De Tuin is een niet-commerciële instelling met een maatschappelijke (culturele) 
doelstelling. De huur die De Tuin betaalt, is kostprijsdekkend. Daarnaast krijgt De Tuin een 
gemeentelijke subsidie voor haar activiteiten. Ook hier wordt het mededingingsrecht 
gerespecteerd.

Vraag 2
In de raadvergadering gaf het college aan dat een aantal van de investering in het deel 
bowlingbaan, restaurant/café/theater De tuin noodzakelijk is omdat het niet meer aan de 
wettelijk voorschriften voldoet. Kunt u aangeven welke maatregelen dat zijn en bent u 
voornemens dit in het raadsvoorstel als apart onderdeel op te nemen. Dit geeft de raad nl. 
de mogelijkheid om het noodzakelijke van het keuzedeel te onderscheiden.

Antwoord: Dat kunnen we nu nog niet precies aangeven,  omdat het onderzoek naar het 
optimale renovatiescenario daarvoor moet zijn afgerond. We zijn wel van plan het 
onderscheid tussen noodzakelijke en wenselijke investeringen per funcie (sport, theater en 
activiteitencentrum) zo helder mogelijk in beeld te brengen teneinde de raad in staat te 
stellen een afgewogen en goed onderbouwde keuze te maken in de volgende fase van 
besluitvorming. 

Vraag 3
In de raadvergadering werd door het college aangegeven dat er een langdurig huurcontract 
is aangegaan met de huurder. Kunt u aangeven welke ontbindingsmogelijkheden in dit 
contract zijn opgenomen? Hoe is het in dit contract geregeld dat noodzakelijk investeringen 
doorberekend kunnen worden aan de huurder? Kan de situatie ontstaan dat na de eventuele 
renovatie  de huur niet meer kostendekkend is voor de gemeente. Als het antwoord ja is, 
hoe verhoudt zich dit tot de regelgeving rondom staatsteun?

Antwoord: Het huurcontract is gebaseerd op de in de branche voor winkels en horeca 
gebruikelijke ROZ-Standaard. Wettelijk is huurbescherming van toepassing. Het contract is 
op 1-1-2018 ingegaan en kent een looptijd van 19 jaar, verdeeld in 3 periodes van 9 + 5 + 5 
jaar. De gemeente is in principe gebonden aan deze looptijd van 19 jaar. De gemeente als 
verhuurder kan alleen tegen het einde van de verschillende periodes (9, 5 en 5 jaar) 
opzeggen indien daar zwaarwegende en door de wet gelegitimeerde redenen voor zijn. De 
exploitant kan op elk willekeurig eerder  moment opzeggen, maar is dan wel gehouden om 
de kosten van een tussentijdse beëindiging aan verhuurder te voldoen. Tot deze kosten 
worden o.a. de gederfde huurinkomsten gerekend.  Natuurlijk kunnen partijen in onderling 
overleg andere afspraken maken. Het contract biedt tevens (standaard) de mogelijkheid om 
de huurprijs tussentijds bij te stellen op basis van een nieuwe taxatie wanneer daarvoor 
aanleiding is. Een renovatie met positieve effecten op de exploitatie kan een dergelijke 
huurverhoging rechtvaardigen en kan, op basis van een taxatie door een onafhankelijk 
adviseur, zo leiden tot een hogere huur. Het simpele feit dat de eigenaar geld uitgeeft aan 
het pand is onvoldoende aanleiding om de huur te verhogen. De vraag of de gemeente al 
dan niet een aantrekkelijk rendement haalt op haar vastgoedpositie (relatie tussen 
investeringen, huuropbrengsten en (rest)waarde) is zeker relevant maar heeft niets met 
staatssteun van doen. 
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Vraag 4
De gemeente is vanuit haar publieke taak alleen belang bij de sporthal als onderdeel van 
MFA De Korf. Bent u voornemens in het voorstel m.b.t. de renovatievariant onderscheid te 
maken qua investering in de volgende onderdelen:

a. Investeringen die gedaan worden in de renovatie van de sporthal incl. de 
bijbehorende ruimtes;

b. Investeringen die noodzakelijk zijn voor in de ruimtes van de bowlingbaan en 
restaurant/café;

c. Investeringen die noodzakelijk zijn voor Theater De Tuin;
d. Investeringen die niet noodzakelijk zijn, maar wel gewenst vanuit verschillende 

redenen;
e. Investeringen vanuit het oogpunt van duurzaamheid.

Antwoord
Het onderscheid zoals onder a t/m e zullen wij zo goed mogelijk aanbrengen, zie ook ons 
antwoord bij vraag 2. 

Vraag 5
Kunt u aangeven wat de consequenties zijn als de exploitant onverhoopt stopt met de huur 
van de commerciële ruimtes? Welke risico’s loopt de gemeente dan?  

Antwoord: Het is exploitant niet toegestaan de huur tussentijds te beëindigen anders dan 
na verloop van een huurperiode (nu over 8 jaar), zie ook het antwoord op vraag 3. Indien de 
exploitant toch tussentijds de exploitatie en huurbetalingen beëindigt dan kan de gemeente 
in rechte nakoming vorderen van de huurbetalingen tot einde huurperiode.  Het 
bedrijfsmatige risico van niet-nakoming, faillissement e.d. is inherent aan het verhuren van 
onroerend goed. 

Vraag 6
Bent u voornemens in de risicoparagraaf een onderdeel op te nemen die gaat over het risico 
op staatssteun.

Antwoord: Niet duidelijk is over welke risicoparagraaf het gaat. Vanzelfsprekend houden wij 
rekening met de staatssteunregels. Als de gemeente investeert in haar eigen vastgoed is dat 
geen staatssteun. Indien de gemeente met een commerciële exploitant een lagere huur dan 
marktconform overeen zou komen, dan zou wellicht van staatssteun sprake kunnen zijn. 
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