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omdat onze gemeente ook morgen leefbaar moet zijn 

 
 
Aan:  college van Tynaarlo                 Van:      
            Kornoeljeplein 1  
 9481 AW Vries 
 
Onderwerp: Komplan Eelde 
Datum: 01-12-2019  
 
Geacht college, 
 
Op 29-11-2019 is Vastgoud B.V. te Groningen (Groningen) door de rechtbank in Noord-Nederland 
failliet verklaard. Als curator is aangesteld mr G.W. Breuker. Het insolventienummer van deze zaak 
is F.18/19/228. De (hoofd)activiteit van Vastgoud B.V. is algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en 
projectontwikkeling. Vastgoud had op de activiteit projectontwikkeling ook bemoeienissen in de 
kom van Eelde. O.a. lag een ontwikkeling op het terrein van Doedens en de voormalige 
showroomlocatie te Eelde voor 34 appartementen met een parkeergarage.  
 
Het faillissement roept vele vragen op en uiteindelijk ook hoe verder op de genoemde locatie? Nu 
de initiatiefnemer failliet is, zal de economische uitvoerbaarheid zeer moeilijk worden. Het zou 
kunnen dat de curator een andere partij vindt, maar dat kan wel even duren. 
 
Graag zouden we antwoord willen hebben op de volgende vragen: 
 

1. Hoeveel vertraging verwacht het college op dit dossier? 
2. Waren er afspraken gemaakt met andere marktpartijen die buiten beeld zijn gebleven? 
3. Was de bedoelde locatie voor de uitspraak van het faillissement, juridisch gezien in het 

bezit van de projectontwikkelaar Vastgoud en nu onderdeel van het faillissement en zo ja, 
wanneer heeft deze transactie plaats gevonden en zijn de penningen aan de gemeente 
volledig overgemaakt? Zo neen: heeft de gemeente Tynaarlo na de uitspraak van het 
faillissement de handen vrij? 

4. Heeft Vastgoud nog openstaande schulden aan de gemeente Tynaarlo en zo ja: zijn deze 
gelden snel opeisbaar? 

5. Is dan het college voornemens om het traject te stoppen? Zo nee: waarom niet en zo ja: 
wat betekent dit voor het totale gebied? 

6. Is het gemeentelijke perceel gekoppeld aan het Doedens perceel en zo ja: is dan deze 
eigenaar ook vrij wat betreft de geplande ontwikkeling? 

7. Heeft het college een ontbindende clausule opgenomen in de overeenkomst in het geval 
van faillissement? 

 
In afwachting van een snelle reactie verblijven we met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie van Leefbaar Tynaarlo, 
 
C. H. Kloos, fractievoorzitter  

de raadsfractie van  
Leefbaar Tynaarlo 
Dingspil 2 
9481GJ  Vries 

                                                                                                                             
Secretariaat: 
 
Dingspil 2 
9481 GJ Vries 
E-mail: 
Leefbaartynaarlo@hotmail.com 
 
IBAN: NL26INGB0004950335 
Web: www.leefbaartynaarlo.nl 
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