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Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 
Zoals u weet bestaat er een verschil van inzicht tussen de gemeente Albrandswaard en de erfpachter 
over de verhoging van de erfpacht voor het terrein achter de Havendam 3. De gemeente heeft 
geconstateerd dat de canon niet marktconform is. Na herhaaldelijk aandringen door de gemeente op 
gezamenlijke vaststelling van een nieuwe erfpachtcanon is door de gemeente per 1 januari 2016 
eenzijdig de canon gewijzigd. Daartegen is de erfpachter in beroep gegaan bij de rechtbank. Op 26 juli 
2017 heeft de rechtbank hierover uitspraak gedaan. Op 31 juli 2017 is het vonnis betekend. 
 
KERNBOODSCHAP 
De rechtbank stelt, dat de gemeente Albrandswaard juist is in haar stelling dat de erfpacht per 
1 januari 2016 verhoogd kan en mag worden. De rechtbank stelt vervolgens dat de gemeente deze 
niet eenzijdig had mogen vaststellen en dat voor dit moment de over 2016 betaalde canon moet 
worden terugbetaald.  
De erfpachter moet nu binnen twee maanden na 31 juli 2017 een deskundige benoemen en volledige 
medewerking verlenen aan vaststelling van een nieuwe erfpachtcanon per 1 januari 2016. 
  
TOELICHTING 
In haar uitspraak van 26 juli 2017 geeft de rechtbank aan dat de gemeente Albrandswaard juist is in 
haar stelling dat de erfpachtcanon per 1 januari 2016 verhoogd kan en had mogen worden. De 
gemeente heeft de erfpachter in de jaren voorafgaand aan de eenzijdige vaststelling van de canon 
herhaaldelijk en voldoende gelegenheid gegeven om gezamenlijk de canon te wijzigen. Daaraan heeft 
de erfpachter geweigerd medewerking te verlenen.  
De rechtbank stelt vervolgens dat de gemeente, nadat bleek dat de erfpachter niet aan de 
gezamenlijke vaststelling mee wilde werken, deze medewerking via de rechtbank had moeten 
afdwingen. De eenzijdige vaststelling van de nieuwe canon was niet toegestaan. Daarmee stelt de 
rechtbank de erfpachter voor zover het gaat om de gevolgde procedure in het gelijk. De rechtbank 
heeft bepaald dat de erfpachtnemer, binnen twee maanden na betekening van het vonnis, een 
deskundige moet benoemen en volledige medewerking moet verlenen aan de totstandkoming van een 
marktconforme erfpachtcanon op straffe van een boete van € 1000,- per dag. De in 2016 
geïncasseerde betaling die lopende het beroep op een derdenrekening heeft gestaan, moet aan de 
erfpachtnemer worden terugbetaald. 
 
CONSEQUENTIES 
De terugbetaling heeft, omdat het bedrag op een derdenrekening staat, geen directe financiële 
gevolgen. Na het aanwijzen van de deskundige gaan wij er vanuit dat er een erfpachtcanon wordt 
vastgesteld van een vergelijkbaar niveau als de destijds eenzijdig vastgestelde canon met als 



ingangsdatum 1 januari 2016. Over het betreffende terrein lopen op meerdere vlakken gesprekken en 
onderhandelingen, welke kunnen worden beïnvloed door deze uitspraak. 
De erfpachter heeft aangegeven hoger beroep te overwegen. Wanneer deze daartoe overgaat heeft 
dat geen opschortende werking voor het vonnis van de rechter en dus het toewijzen van een 
deskundige. 
 
VERVOLG 
Het college verwacht dat de erfpachter de uitspraak van de rechtbank zal respecteren en voor 
30 september 2017 een deskundige zal aanwijzen. Daarna zullen de gesprekken starten om in 
gezamenlijkheid de nieuwe erfpachtcanon vast te stellen. Mocht blijken dat dit niet mogelijk is, dan 
heeft de rechtbank aangegeven dat de deskundige het mandaat moet hebben om een onafhankelijke 
derde deskundige te benoemen conform de erfpachtakte, die de hoogte van de canon per 1 januari 
2016 vaststelt. Ondanks dat e.e.a. afhankelijk is van derden richt het college van Albrandswaard zich 
op vaststellen van de nieuwe canon in het vierde kwartaal 2017. 
 
 
BIJLAGE  
Geen. 

 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 

 

 


