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Toelichting  
Aanvullende schriftelijke vragen inzake erfpacht Scouting Buys Ballot 
 
De beantwoording  van onze schriftelijke vragen door het college d.d. 8-2-2017 over de 
erfpachtlasten in verhouding tot de (max.) subsidie voor de Scouting Buys Ballot was voor de 
indieners teleurstellend. Men lijkt daarin voorbij te gaan aan de kern: een oplossing vinden voor te 
zware erfpachtlasten.  
Dit was voor de fracties van D66/GL/PvdA een goede reden om dit nogmaals aan de orde te stellen 
tijdens de commissiebehandeling van de subsidienota op maandag 13 februari en te verzoeken met 
het bestuur van de Scouting in gesprek te gaan.  
Gelukkig was hiervoor brede steun en is hierover, niet in de laatste plaats na krachtig aandringen van 
mevrouw Bunnik van de VVD, een toezegging gedaan door het college. 
 
Dit neemt niet weg dat wij, de indieners van de schriftelijke vragen, aanvullende vragen hebben over 
de erfpachtovereenkomst die de gemeente heeft met de diverse maatschappelijke clubs.  
Voor zover wij weten zijn dergelijke overeenkomsten naast de Scouting, gesloten met een tennisclub, 
de Motorcross Heerde en de Schaapskooiruiters. We constateren hier heel grote, niet te billijken 
verschillen in bejegening.  
Tijdens de commissievergadering gaf wethouder Van Dijk al aan dat er grote verschillen zijn en hoe 
die erfpachtlasten per club uitpakken afhankelijk van de historisch gegroeide omstandigheden. 
Deze overeenkomsten vallen niet onder het accommodatiebeleid en dreigen te verdwijnen buiten het 
beeld van de gemeenteraad.  
Via onderstaande vragen willen we hier zicht op krijgen, in het kader van een level playing field  voor al 
onze lokale verenigingen. 
 
 
1. Kan het college aangeven welke maatschappelijke organisaties in Heerde te maken hebben met 

een erfpachtovereenkomst, wanneer deze overeenkomsten tot stand kwamen, om hoeveel grond 
dit per overeenkomst gaat, hoe hoog de canon is en wat de afspraken zijn over betaling, danwel 
toegroeien naar 100% canon betaling, danwel in de toekomst nieuw vast te stellen canon?  

2. Kan het college daarbij uitleggen hoe het te betalen bedrag bij erfpacht van gemeentegrond tot 
stand komt en hoe vervolgens aanpassingen plaatsvinden? 

3. Kan het college bij de beantwoording meenemen het verschil in maatschappelijk belang enerzijds 
en de maatschappelijke belasting anderzijds?  

4. Kan het college daarnaast aangeven of en tot welke hoogte bovenbedoelde clubs tot dusver een 



subsidiebijdrage hebben ontvangen voor hun leden, danwel een andere vorm van subsidie 
(investeringen?) hebben ontvangen? En in welke mate de desbetreffende clubs zelf financiële 
inspanningen hebben getroost aan de opstallen? 

5. Kan het college aangeven wat per club het subsidieplafond is voor de komende jaren? 
6. Is het college het met de indieners eens dat canon en subsidiebijdragen met elkaar in balans 

moeten zijn, danwel worden gebracht?  
 

Stelling: de raad heeft Erfpachtregeling vastgesteld. Dit betekent dat er aan de tarieven niet valt te 
tornen. De mogelijkheden om via verhoogde subsidies hierin te compenseren zijn echter ook 
beperkt. Het is technisch mogelijk om zakelijke afspraken over het gebruik van grond alsnog via 
een andere grondslag te maken, bijvoorbeeld een huurovereenkomst, al dan niet in combinatie met 
de vestiging van een zakelijk recht van opstal. Het recht van opstal wordt, net als een 
erfpachtovereenkomst, over het algemeen voor meerdere tientallen jaren gevestigd. Het zeer 
langdurig vastleggen van maatschappelijk vastgoed in een erfpachtconstructie ontneemt de 
gemeente immers ook de mogelijkheid om via het vastgoed te sturen op de maatschappelijke 
doelstellingen die worden beoogd. De huurprijs zal in alle gevallen afgestemd moeten zijn op de 
rolverdeling tussen de gemeente en de gebruiker op het gebied van de inrichting en het onderhoud 
van het terrein. 

 
7. Bent u met ons van mening dat er zoals hiervoor benoemd, alternatieven zijn en zo ja, is het 

college hiertoe ook ten principale bereid? M.a.w. zou de gemeente er niet goed aan doen het 
verdienmodel af te schaffen bij maatschappelijke erfpachters? 

8. Is het college bereid hierover gesprekken te voeren met de betrokken clubs en de mogelijke 
alternatieven aan de raadscommissie(s) voor te leggen? 
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