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Carla Bisseling
2750 / 06-1 8300620
carla. bisseling@provincie-utrecht.nl
Beantwoordi ng schriftelijke vragen
betreffende doorstart Sauna
Soesterberg

Toelichtinq
ln overeenstemming met artikel 47 RvO ontvangt u hierbij onze reactie op uw vragen. Onze beantwoording
hebben we cursief toegevoegd aan uw oorspronkelijke vragen

Wat zijn de gevolgen voor de werknemers van deze doorstart van het bedrijf. Worden er werknemers
ontslagen, moeten zij negatieve aanpassingen in hun arbeidsvoonryaarden accepteren. ln hoeverre is
door direct verantwoordelijken hierover overleg met (vertegenwoordigers van) hen gevoerd.

Antwoord:
De behandeling van het faillissement was in handen van een curator. De curator heeft de mogelijkheden
van een doorstart onderzocht, waarbij ook de belangen van het behoud van werkgelegenheid zijn
betrokken. Vóór het faillissement waren er circa 85 mensen werkzaam waaronder ook mensen met een 0-
urencontract. Het merendeel van deze medewerkers zijn overgenomen door de nieuwe eigenaar. Exacte
aantallen hiervan hebben we niet. We hebben ook geen informatie over eventuele aanpassingen in de
arbeidsvoon¡yaarden. Voor vragen over dit soort zaken is eerder de gemeente het aanspreekpunt omdat zij
als onderhandelaar aan tafel heeft gezeten.

2. Wat zijn de gevolgen van deze doorstart voor leveranciers en eventuele andere schuldeisers. Blijven
zij achter met onbetaalde rekeningen, is bij het maken van deze afspraken op enigerlei wijze rekening
gehouden met hun belangen.

Antwoord:
Zoals vermeld onder 1 was de behandeling van het faillissement in handen van een curator. ln het
algemeen is een doorstart het meest gunstige voor leveranciers en andere schuldeisers. Dit is een
afweging van de curator waar we geen directe invloed op uit hebben kunnen oefenen. Mede om deze
reden zijn er op dit moment bij ons hierover geen gegevens bekend.
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Antwoord:
De onderhandelingen over de doorstart hebben plaats gevonden onder leiding van een curator. De
gemeente was als grondeigenaar contractpartner en heeft namens Hart van de Heuvelrug de
onderhandelingen gevoerd. Vanwege het grote belang van de sauna voor de leefbaarheid van Soesterberg
(werkgelegenheid, leveranciers en toeristische aantrekkelijkheid) is ervoor gekozen om eerì doorstart
mogel¡jf te helpen maken, uiteraard binnen van te voren afgesproken kaders die door de Stuurgroep HvdH
waren meegegeven en binnen de afspraken van de SOK.
De nieuwe afspraken, zoals nu bij de doorstart gemaakt, zijn een gevolg van de resultaten van de
onderhandelingen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht

Voozitter

Secretaris,

3. Een tweetal aanzienlijke betalingskortingen zal in de nieuwe erfpachtovereenkomst een plekje krijgen.
Graag een toelichting op de redelijkheid en noodzaak van deze voor de nieuwe (oude!) eigenaren zeer
gunstige afspraken.
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