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Onderwerp
Efpacht ten behoeve van het Klimbos

Voorstel
In te stemmen met het in erfpacht geven van een perceel aan de Geurtsvenweg aan
Klimbos Weert BV.

Inleiding
In 2015 zijn afspraken gemaakt met Klimbos Weert BV voor het in erfpacht geven van het
perceel aan de Geurtsvenweg B. Met dit besluit worden deze afspraken formeel
bekrachtigd.

Beoogd effect/doel
luridische borging erfpacht.

Argumenten
-Door de heer Hermans, uitbater van Kinderpretland, is in 2015 het initiatief genomen om
een klimbos te realiseren aan de Geuftsvenweg B te Weet. Op grond van het
bestemmingsplan "Buitengebied 2011" is een klimbos op deze locatie rechtstreeks
toegestaan. Destijds zijn afspraken gemaakt over het in erfpacht geven van het perceel en
is het klimbos ingericht en in exploitatie genomen. Onderdeel van deze afspraken was een
canon van € 3,252,60 per jaar, voor de duur van 15 jaar.

Kanttekeningen en risico's
N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De kosten van het passeren van de notariële akte komen voor rekening van de erfpachter
De jaarlijkse door de erfpachter te betalen canon bedraagt € 3.252,60. De financiële
gevolgen worden bij de tweede rapportage 2018 verwerkt.

Uitvoering/evaluatie
Na besluitvorming door uw college kan de akte via de notaris passeren
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Communicatie/participatie
Klimbos Weert BV wordt betrokken bij het verdere proces.

Overleg gevoerd met

Intern:
H. Creemers, afdeling Ruimte & Economie
E. Salman, afdeling Financiën

Extern:
J. Hermans, Klimbos Weert BV

Bijlagen:
Etfpachtovereen komst Klimbos
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