
o
P. ttt>L

.?s¡r> GEMEENTE vyEERT

Onderwerp

Beëindigen twee erfpachtovereenkomsten en één huurovereenkomst.

Voorstel

1. In te stemmen met het onder voorwaarden beëindigen van de erfpachtovereenkomsten
met Provisus voor de percelen K4402 en K 4359 aan de Kruisbergenweg.
2. In te stemmen met het beëindigen van de huurovereenkomst van het wega
Natu u rka m peerterrei n.

Inleiding
Aan de Kruisbergenweg zijn twee percelen gelegen die door de gemeente in erfpacht zijn
verkregen. Beide percelen zijn eigendom van Stichting Provisus. Perceel K 4359 is in 1994
in erfpacht genomen met als doel hier een natuurkampeerterrein en een natuurijsbaan te
realiseren. De gemeente was in het verleden verantwoordelijk voor de natuurijsbaan en
verhuurde gedurende het voorjaar en de zomermaanden het terrein aan een ondernemer
ten behoeve van het natuurkampeerterrein. Het perceel K4402 is in 1996 in erfpacht
genomen en is ingericht als openbaar parkeerterrein.

De huidige ondernemer van het natuurkampeerterrein, familie van Rijsewijk (huurder van
de gemeente), wenst de exploitatie over te dragen aan een andere ondernemer, de heer
Stienen. Deze heeft aangegeven dat hij minimaal tot en met 2026 het kampeerterrein
dient te kunnen exploiteren. De erfpacht van dit terrein loopt echter tot en met 13 maart
2024 (vijf seizoenen). De gemeente kan geen garantie bieden voor de periode na afloop
van de huidige erfpachtovereenkomst. Met Provisus is gesproken over de mogelijkheid om
de verhuur met twee jaar te verlengen. Zij zijn hiertoe bereid, onder de voorwaarde dat
de gemeente de erfpacht van de beide genoemde percelen per 31 december 201g
beëindigt. Dit omdat Provisus graag af wilt van erfpachtconstructies voor haar
eigendommen in dit gebied.
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Ruimte bieden aan de nieuwe ondernemer van het Wega Natuurkampeerterrein om met
Provisus een huurovereenkomst af te sluiten met een looptijd tot en met het zomerseizoen
2026.

Argumenten
De functie van het natuurkampeerterrein levert een toegevoegde waarde aan de
verblijfskwaliteit binnen het gebied. Om ruimte te bieden aan de huidige ondernemerom
de exploitatie over te dragen en de continuïteit voor de komende jaren te waarborgen,
willen wij meedenken in de manier waarop dit mogelijk kan worden gemaakt.

Voor de exploitatie van het natuurkampeerterrein levert de beëindiging van de erfpacht
geen probleem op, mits de verhuur voor de periode tot en met het zomerseizoen 2026
onder gelijkblijvende voorwaarden wordt gegarandeerd. In het verleden werd dit terrein
tijdens de wintermaanden gebruikt als natuurijsbaan. In 2015 is deze functie in het kader
van "Kiezen met Visie" komen te vervallen. Daarmee heeft de gemeente zelf geen rol
meer in het gebruik van dit terrein. Provisus heeft al toegezegd dat zij kan instemmen met
voortzetting van verhuur tot en met het zomerseizoen 2026 onder gelijkblijvende
voorwaarden.

Voor het parkeerterrein ligt dit anders. Dit terrein is in het verleden ingericht als openbaar
parkeerterrein en wordt door de gemeente onderhouden. Het parkeerterrein dient de
parkeerdruk in het lJzeren Mangebied te verlagen, met name aan de zijde van de
Geurtsvenweg. In de Structuurvisie staat ook als uitgangspunt opgenomen dat het gebied
Kempen-Broek van twee zijden ontsloten dient te worden (Geurtsvenweg en
Kruisbergenweg). Dit ook in verband met de toename van intensieve recreatie in het
gebied.

Verder geldt dat bij het laatste Intereg project "Grenspark Kempen-Broek" ervoor is
gekozen om de trimbaan te laten starten vanaf de parkeerplaats bij de Kruisbergenweg.
Hiervoor is destijds een Provinciale en Europese subsidie ingezet.

Door Provisus is aangegeven dat zij de intentie heeft om het parkeerterrein te behouden
en te beheren. De stichting kan echter niet de garantie geven dat het terrein openbaar
toegankelijk blijft. De gemeente kan na beëindiging niet meer sturen op de functie van dit
terrein.

Om de functie van het natuurkampeerterrein tot en met het zomerseizoen2026 te kunnen
waarborgen, wordt voorgesteld om in te stemmen met de voorwaarde van Provisus en de
erfpacht voor beide percelen te beëindigen. Hierbij dient dan wel als voorwaarden te
worden gesteld:

. Dat er een getekende huurovereenkomst dient te zijn tussen Provisus en de
nieuwe exploitant van het natuurkampeerterrein, met een looptijd tenminste tot
en met het zomerseizoen 2026;

. Dat de percelen worden opgeleverd in de huidige staat;
¡ Dat de gemeente geen verplichtingen (financieel of anderszins) kent bij de

beëindiging van beide erfpachten.

Kanttekeningen en risico's
Indien de erfpacht niet wordt beëindigd, dan zal de nieuwe ondernemer de exploitatie niet
overnemen. In dat geval zal de huidige ondernemer de exploitatie voortzetten tot de
afloop van de huidige erfpachtovereenkomst.

Indien de erfpacht voor het parkeerterrein wordt beëindigd, dan verliest de gemeente
hiermee de sturing op dit terrein. Provisus heeft aangegeven dat zij het gebruik van het
terrein als parkeerterrein wenst voort te zetten. De stichting geeft hierbij echter geen
garantie dat het parkeerterrein openbaar toegankelijk blijft.
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Aangezien het terrein meer dan 10 jaar openbaar toegankelijk is geweest en gedurende
die tijd door de gemeente is onderhouden, moet dit terrein als openbare weg worden
aangemerkt als bedoeld in de Wegenwet. Om het openbaar karakter van dit perceel af te
halen, is een besluit van de gemeenteraad benodigd. De stichting zal dan ook in het
voorkomende geval dat zij de openbaarheid van het terrein wenst af te halen, dit voor
moeten leggen aan de gemeenteraad. Of de raad tot dat besluit komt is afhankelijk van
een afweging van belangen. Een dergelijk besluit is vooralsnog niet aan de orde.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Indien de erfpacht van beide percelen wordt beëindigd, dan vervallen de kosten voor de
erfpachtcanon en gebruik. Dit betreft een kostenpost van jaarlijks € 5.100,-. Daarnaast
vervallen de inkomsten uit verhuur. Dit betreft een netto inkomstenpost van jaarlijks €
L.216,-.

Voor de beëindiging van de erfpachtovereenkomsten dient een overeenkomst en een
notariële akte te worden opgesteld. De notariskosten hiervan bedragen € 1.000,--. Deze
kosten worden ten laste gebracht van het grootboeknummer 8500504 (diverse objecten
onbebouwd). De financiële gevolgen van de beëindiging van de erfpachten en de
huurovereenkomst worden verwerkt in de eerste rapportage 2019.

Duurzaamheid
N,v.t.

Uitvoering/evaluatie
Na besluitvorming door uw college kan een overeenkomst worden opgesteld tot
beëindiging van de erfpachten.

Comm un icatie/ partici patie
De beide ondernemers en Provisus worden over uw besluit geïnformeerd

Overleg gevoerd met

Intern:
L. Koopmans, afdeling Ruimte & Economie
W. Mentens, afdeling Ruimte & Economie
H. Creemers, afdeling Ruimte & Economie
O. Hermus, afdeling Ruimte & Economie
E. Salman, afdeling Financiën & Control

Extern:
Familie van Rijsewijk, huidige ondernemer natuurkampeerterrein
Familie Stienen, nieuwe ondernemer natuurkampeerterrein
P, Korten, Stichting Provisus

Bijlagen:
. Erfpachtakte perceel K 4402
. Erfpachtakte perceel K 4359
e Huurovereenkomst natuurkampeerterrein
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