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Hierbij informeren wij u, in navolging op de eerdere informatiebrief d.d. 20 
september 201 1 over de teruglevering van het voormalig Techniekmuseum 
aan de Ezelsveldaan 61 en de verkoop van het pand aan Cepezed. 

Bij overeenkomst van 14 december 2009, bekrachtigd bij collegebesluit van 
22 december 2009, is met de firma Wesseling overeenstemming bereikt 
over de verkoop van het voormalig Techniekmuseum met schoorsteen voor 
een bedrag van £ 900.000,--. 

In de overeenkomst van 14 december 2009 (aangevuld bij brieven van 21 
december 201 0,25 februari 201 1 en 17 juni 201 1 ) is voorts opgenomen dat 
de firma Wesseling het recht heeft om het pand terug te leveren, voor 
voormeld bedrag van £ 900.000,--, indien de bouwvergunning niet 
onherroepelijk zou worden. 

Daarnaast is overeengekomen dat de gemeente de firma Wesseling een 
hypothecaire lening ter grootte van E 140.000 zou verstrekken, af te lossen 
na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning. 

In overleg hebben partijen gekozen voor levering tetwijl de bouwvergunning 
nog niet onherroepelijk was, omdat per 1 januari 201 0 een fiscale regeling 
voor rijksmonumenten zou vervallen. Dat had mede tot gevolg dat bij 
levering in 201 0 geen overdrachtsbelasting hoefde te worden betaald. 

Restauratie 

Nadat de firma Wesseling subsidie had aangevraagd en toegekend 
gekregen voor het uitvoeren van restauratiewerkzaamheden aan de 
buitenzijde, zijn partijen overeengekomen dat het bedrag van teruglevering 
zou worden verhoogd van € 900.000,-- naar E 1.108.767,23 euro onder 
voorwaarde dat het object aan de buitenzijde zou zijn gerenoveerd voor 
minimaal € 695.767,23 excl. B W .  
De verhoging van het terugkoopbedrag naar f l. 108.767,23 heeft te maken 
met het feit dat de toegekende subsidie 70% van de restauratiekosten dekt. 
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De resterende 30% wordt gecompenseerd door verhoging van het 
terug koopbedrag. 

De restauratiewerkzaamheden zijn in juni 201 1 gestart en de 
werkzaamheden zijn op 30 maart 2012 voltooid. 

Terunleverinq 

Nadat de rechtbank Den Haag de bouwvergunning had ingetrokken en 
zowel de gemeente Delft als de firma Wesseling hadden besloten niet in 
hoger beroep tegen de uitspraak te gaan, zijn partijen in overleg met elkaar 
getreden. 

Door de firma Wesseling is toen aangegeven dat een bedrijfsvoering in 
afgeslankte vorm niet haalbaar was, omdat de onderdelen partycentrum en 
grand café noodzakelijk waren voor een sluitende exploitatie van het pand. 

In overeenstemming met de hierboven genoemde voorwaarden is besloten 
dat de gemeente het pand aan de Ezelsveldlaan 61 zou terugnemen. 

In overleg met de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed is enroor gekozen 
om de restauratiewerkzaamheden eerst af te ronden en het pand pas 
daarna terug te nemen. Dit biedt zowel praktische als fiscale voordelen bij 
het afhandelen van de verstrekte subsidie. 

Bij de teruglevering zal tevens de door de gemeente verstrekte hypotheek 
door de firma Wesseling worden afgelost. 

Kostenverrekening 

Met de firma Wesseling is voorts nog overeengekomen dat de kosten die 
verband houden met de instandhouding van het pand (zoals verzekeringen, 
nutsvoorzieningen) gedurende de periode dat het pand in bezit is geweest 
bij de Firma Wesseling door de gemeente vergoed worden. 

Gedurende de restauratie heeft de gemeente gesprekken gevoerd met 
Cepezed als potentiele koper voor het pand aan de Ezelsveldlaan 61. 

Met Cepezed is vervolgens overeenstemming bereikt over de voorwaarden 
van de verkoop. De overeengekomen verkoopprijs voor het onroerend goed 
bedraagt E 1.300.000,- k.k. en het onroerend goed is op 27 april 2012 
geleverd aan de koper 

Bij de verkoop is eveneens een terugkoopverplichting opgenomen indien de 
beoogde bestemming (Gemengde doeleinden, Creating History) niet wordt 
verkregen in verband met de bestemmingswijziging die plaats moet vinden 
en die mee wordt genomen in de herziening van het bestemmingsplan 
Binnenstad. 

Tevens zal ca. 38 mZ grond aan de zijde van de Ezelsveldlaan mee worden 
verkocht om voldoende parkeerplaatsen te creëren op eigen terrein. 
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Aan de achterzijde van het pand wordt een gedeelte van de speelplaats van 
de achtergelegen school niet meeverkocht (wel aangekocht) en zal in 
eigendom blijven van de gemeente. 

Cepezed is voornemens de Ezelsveldlaan 61 te gebruiken voor haar eigen 
huisvesting alsmede de overige ruimte te verhuren aan andere creatieve 
bedrijven. De overige huurders zijn DP6 en Fokkema & partners. Met deze 
invulling wordt het voormalig Techniekmuseum door Delftse creatieve 
bedrijven gebruikt en worden deze bedrijven voor Delft behouden. 

Het pand aan de Nieuwelaan 72A is Cepezed voornemens te 
herontwikkelen. De plannen zullen hiervoor nog nader dienen te worden 
uitgewerkt door Cepezed. 

In mei 2012 zal een avond worden georganiseerd door de koper om de 
plannen voor het Voormalig Techniekmuseum met de buurtbewoners te 
delen en hun plannen nader toe te lichten. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Delft, 

n i secretaris 

drs. T.W. nnoriessen l.s. 


