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Geachte dames en heren van de Gemeenteraad
Op een verzoek van Fanfarecorps Excelsior om de mogelijkheid te onderzoeken of zij erf 
en ondergrond van het Clubhuis kunnen kopen heeft het Team Vastgoed geconcludeerd dat 
de grond niet in aanmerking komt voor verkoop.
Hun conclusie is bijgevoegd.
Tevens is bijgevoegd ons verzoek om de conclusie te herzien.

Ook aan het college van Burgemeester & Wethouders is een mail gestuurd met dezelfde 
strekking.

Met vriendelijke groet,

[naam]
Administrateur Fanfarecorps Excelsior



Gmail  

Erf en ondergrond clubhuis Fanfarecorps Excelsior 
3 berichten 

Aan: [emailadres]
Cc: "Regt, Ad de" <regt.a@woerden.nl>, "[emailadressen] 

16 november 2021 om 11 :43 

Geachte heer Batelaan, 

Op 22 oktober 2021 heeft u een e-mail verzonden aan wethouder De Regt met het verzoek om een uitnodiging voor 
een gesprek over de aankoop van erf en ondergrond van het clubhuis van Fanfarecorps Excelsior Woerden. Op 4 
november 2021 heeft u een gesprek gehad met mevrouw van den Bosch en meneer Overbeek van de gemeente 
Woerden. In het gesprek refereerde u naar een (gemeentelijke, interne) notitie waarop u was gewezen door iemand 
werkzaam bij de gemeente. Er is navraag gedaan naar de betreffende notitie. Desbetreffende persoon kan zich een 
dergelijke 'SSBI notitie' niet voor de geest halen, wel kan hij zich herinneren dat hij de 'vastgoed/grondoverzicht' lijst 
uit 2014 heeft genoemd. Wij hebben gezocht naar documenten uit het verleden. Het klopt inderdaad dat - in het kader 
van het project verkoop vastgoed - de ondergrond van clubhuis Fanfarecorps Excelsior in 2014 als een 'te 
onderzoeken locatie' op de lijst stond. In het kader van dit project is onderzocht of het wenselijk is de locatie te 
verkopen. De conclusie van dit onderzoek was dat het niet wenselijk is de locatie te verkopen, mede omdat de 
ondergrond aan een maatschappelijke instelling is verhuurd. De gemeente hanteert het beleid bij locaties met een 
maatschappelijke functie dat de ondergrond verhuurd wordt, in combinatie met een huurgebonden recht van opstal. 
Zo is het thans ook in uw geval geregeld. 

Met betrekking tot het clubhuis van Fanfarecorps Excelsior speelt daarnaast nog mee dat het clubhuis aan de Singel 
is gevestigd. De oever van en de grond rondom de Singel is belangrijk voor de gemeente, omdat het grenst aan het 
Rijksmonument Singel en beeldbepalend is voor de historische binnenstad van Woerden. Deze gronden komen - 
voor zover in bezit van de gemeente - in principe niet in aanmerking voor verkoop. 

Conclusie van bovenstaande is dat de grond niet in aanmerking komt voor verkoop. 

Wij gaan ervan uit dat uw vraag hiermee voldoende beantwoord is. Indien u over informatie beschikt die wij over het 
hoofd hebben gezien en die tot een andere conclusie zou moeten leiden ontvangen we die informatie graag van u. 

Met vriendelijke groeten en mede namens wethouder De Regt, 

[naam] en [naam] 

Team Vastgoed 

0348-428320 
Aanwezig maandagmorgen, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag 

De gemeenten Oudewater en Woerden werken samen. 
De organisatie van Woerden werkt voor beide zelfstandige gemeenten. 
Bezoek www.oudewater.nl of www.woerden.nl of bel 14 0348. 
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Gemeente Woerden 

t.a.v. College Burgemeester en Wethouders

t.a.v. de Gemeenteraad

WOERDEN 

Administrateur 

[naam]
[adres]
[postcode] WOERDEN

0348-4[nummer]/06-[nummer]
Mail:[naam]@gmail.com

Woerden, 1 december 2021 

Betreft: Verzoek om herziening van de conclusie van het Team Vastgoed om erf en ondergrond van het Clubhuis van 

Fanfarecorps Excelsior niet aan haar te verkopen. 

Geachte College van Burgemeester en Wethouden en de dames en heren van de Gemeenteraad, 

Op mijn verzoek heeft er op 4 november 2021 een gesprek plaats gevonden op het gemeentehuis over de eventuele 

aankoop van erf en ondergrond van het clubhuis van Excelsior op Singel 45A in Woerden. 

Het gesprek is gevoerd met de heer [naam] en mevrouw [naam]. 
Aanleiding van het bovenstaande was een gesprek wat ik pak weg een jaar geleden heb gehad met de heer [naam], 
uw gemeente woordvoerder, 

Zij, de heer [naam] en mevrouw [naam], hebben onderzoek gedaan en hebben een document uit het verleden 

gevonden. Namelijk de in 2014 opgestelde lijst "project verkoop vastgoed" 

Op de lijst wordt Fanfarecorps Excelsior als potentiele koper genoemd. 

De conclusies die aangehaald worden om de grond niet te verkopen zijn niet erg overtuigend. 

Waarom plaatsen op die lijst in 2014 als je weet dat de grond al wordt verhuurd sinds 1975 aan een 

maatschappelijke instelling? 

Het opstalrecht wat vermeld wordt is gevestigd op verzoek van Excelsior. Aanleiding hiervoor was een arrest van de 

Hoge Raad. Hierin is bepaald dat in geval van opzeggen van huur van de grond de eigenaar van de grond door 

natrekking eigenaar wordt van de opstallen. 

Daarnaast wordt nog aangehaald dat het clubhuis aan het "Rijksmonument Singel" is gevestigd. 

Het clubhuis staat niet op de oever van de Singel maar aan de andere kant van de weg. Daar waar alle huizen en 

appartementen staan langs de Singels in Woerden. Dus erf en ondergrond van het clubhuis van Excelsior koppelen 

aan het Rijksmonument Singel en de beeldbepaling voor de historische binnenstad van Woerden is naar mijn mening 

opportuun. 

Ik verzoek u daarom op grond van het hierboven staande om uw stellige mening om de grond niet aan Excelsior te 

verkopen te herzien. 

Niet onbelangrijk is dan de overeen te komen prijs. 

Uit gevoerde gesprekken heb ik begrepen dat in voorkomende gevallen een koopsom kan worden bepaald die 

overeenkomt met een bedrag van 10 tot 15 maal de jaarhuur. (de huur bedraagt €750,-- per jaar) 



In afwachting van uw reactie. 

Met vriendelijke groet, Mede namens het 

bestuur van fanfarecorps Excelsior

Namens de administrateur  


	D21044029 Fanfarecorps Excelsior - Verzoek om herziening conclusie Team Vastgoed
	Conclusie Team Vastgoed
	Verzoek om herziening conclusie Team Vastgoed



