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Vraag nr.  : 48
Onderwerp  : Maatschappelijk erfpacht sportverenigingen
Vraagsteller: D66/Jeroen Hendriks
Datum  : 2 oktober 2018

In de brief van 18 september jl. (kenmerk Z/18/06225/128903) wordt voor de verenigingen in 
arrangement 4 het erfpachtcanon vastgesteld op €48,- per vierkante meter met een rente van 
3,4%.  Met  deze  systematiek  gaan  alle  verenigingen  in  arrangement  4  erop  vooruit.  De 
minderinkomsten voor de gemeente bedragen ruim €17.000,- in 2019. Dit roept in onze fractie 
een aantal vragen op:

 Waarom  is  er  geen  tarief  gekozen  dat  voor  de  gemeente  en  de  verenigingen 

inkomsten/kosten neutraal is ten opzichte van de huidige situatie?

De doelen die u stelt zijn onverenigbaar. Het is immers niet mogelijk de erfpachttarieven  
gelijk te trekken (harmoniseren) zonder dat er iets voor individuele verenigingen wijzigt.  
Wat u voorstelt  kan alleen door handhaving van de status quo en dat betekent  in de  
praktijk handhaving van de ongelijke  behandeling.  Dat lijkt  ons niet  alleen onredelijk,  
maar ook in strijd met de uitgangspunten van het sportbeleid. 

Kostenneutraliteit  was  overigens  niet  het  uitgangspunt,  maar  het  vaststellen  van een  
redelijk  en  gelijk  tarief  voor alle  verenigingen die onder  arrangement 4 vallen.  Bij  de  
uitwerking hebben we aansluiting gezocht bij het gemiddelde vierkante meterprijs die we  
in  2016  in  rekening  brachten  bij  veertien  erfpacht  betalende  sportverenigingen1,  de  
hoogte van de binnen de begroting gehanteerde gemiddelde rente op vreemd vermogen  
en de verwachte lange rente in 2019 (prognose CPB). 

 Is over dit tarief overleg geweest met de desbetreffende verenigingen?

Het  is  niet  gebruikelijk  de  hoogte  en  voorwaarden  van  de  erfpacht  (vooraf)  met  de  
erfpachter te bespreken. Dat geldt overigens ook voor andere zakelijke rechten. Net zo  

1 vóór implementatie van de symbolische erfpacht van € 1 voor de verenigingen in arrangementen 2 en 3



min voeren gemeenten die erfpacht kennen, zoals Leiden en Amsterdam, vooraf overleg  
met individuele  particuliere  eigenaren.  Omdat de nieuwe tarieven voor alle betrokken  
sportverenigingen financieel  voordelig uitpakken,  beschouwen we het  niet  voeren van  
overleg ook niet als onoverkomelijk bezwaar. De verzoekende partij – Stichting Tennishal  
De Munnik – is wel tussentijds geïnformeerd.  

 Hoe gaan de minderinkomsten van €17.000,- in 2019 gedekt worden?

We nemen de dekking van de minderinkomsten mee bij de behandeling van de begroting  
2019. 

 


