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Datum 28 februari 2019 

Onderwerp Damwand van Merlenhaven, beantwoording technische vragen 
erfpachtcanon 

Aanleiding Technische vragen gesteld op 22 februari 2019 

Portefeuillehouder N. Mulder 

 
Op 22 februari zijn drie technische vragen gesteld naar aanleiding van het raadsvoorstel 
verhogen investeringsbedrag voor project “Vervangen damwand jachthaven Van Merlen”. 
Onderstaand volgt de beantwoording van deze vragen. 
 
1. Hoe hoog is de erfpachtcanon in 2019? 
  
Op dit moment hebben we de bedragen van 2018. Deze bedragen worden elk jaar 
geïndexeerd aan de hand van het prijsindexcijfer van het CBS.  
  
WSV Van Merlenhaven betaalt jaarlijks een canon en een bijdrage voor groot onderhoud. 
Het groot onderhoud en vervanging aan de op of in beide jachthavens aanwezige 
beschoeiingen, aanlegsteigers en hekwerken komt voor rekening van de gemeente. WSV 
Van Merlenhaven betaalt dus naast de canon jaarlijks een bedrag als bijdrage in de kosten 
hiervoor. 
De jaarlijkse canon in 2018 was € 17.925,09 
De jaarlijkse bijdrage voor groot onderhoud in 2018 was € 3.143,- 
  
2. Op welke manier (en) kan de erfpachtcanon per jaar, met ingang van 2020, worden 
verhoogd om de volledige kosten van de vervanging van de damwand bij de 
erfpachter (vereniging met 120 leden) in rekening te brengen over de periode van 
zestig jaar? 
  
De erfpacht is gevestigd voor een periode van 30 jaar.  
Aan het einde van een tijdvak van 10 jaar, dus in 2020 kunnen de canon en de 
erfpachtvoorwaarden (waaronder de vaststelling van de bijdrage voor groot onderhoud) 
opnieuw worden vastgesteld met inachtneming van de eisen van redelijkheid en billijkheid.  
De te betalen canon wordt over het algemeen gerelateerd aan de waarde van de grond en 
de rente vergoeding die de verpachter rekent. Om de nieuwe canon vast te stellen, moet er 
een taxatie plaats vinden. Als de vervanging van de damwand waarde verhogend is, heeft 
dit ook gevolgen voor de waarde van de nieuwe canon.  
Daarnaast kan de jaarlijkse bijdrage voor groot onderhoud worden aangepast. Op basis van 
de wet Markt en Overheid worden de kapitaals – en onderhoudslasten van de damwand en 
steigers die toe te schrijven zijn aan de jachthaven betrokken bij de vaststelling van de 
nieuwe onderhoudsbijdrage. 
De duur van de erfpacht kan op dit moment ook worden gewijzigd naar een langere periode, 
bijvoorbeeld 60 jaar of voor onbepaalde tijd. 
  
  
3. Wat betekent de doorbelasting voor het lidmaatschapsgeld van de vereniging? 
Dit is aan WSV Van Merlenhaven. 


