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Ruimtelijke Ordening en Wonen
Bekrachtigen erfpachtbeleid en beleid uitgifte motorbrandstofverkooppunten

Voorgesteld besluit
Wij stellen uw raad voor te bekrachtigen:
a. de Nota Erfpachtbeleid 2015;
b. de Nota Uitgiftebeleid Motorbrandstofverkooppunten 2015.
Samenvatting
Wij hebben besloten het gemeentelijk erfpachtbeleid te wijzigen door het
vaststellen van de Nota Erfpachtbeleid 2015. Wij hebben tevens besloten beleid
vast te stellen met betrekking tot de uitgiften van motorbrandstofverkooppunten.
Wij stellen uw raad voor het beleid betreffende beide onderwerpen te bekrachtigen.

Inleiding
Nota Erfpachtbeleid 2015
Sinds begin 1900 is het beleid met betrekking tot erfpacht continu in beweging
geweest. Tot een Nota Erfpachtbeleid is het echter nooit gekomen. Dit heeft
enerzijds te maken met het feit dat het erfpachtbeleid in het verleden werd
geformaliseerd door gebruik te maken van Algemene Voorwaarden die zelfs
notarieel werden gedeponeerd, anderzijds doordat het erfpachtbeleid werd
opgenomen in het algemene grondbeleid van de gemeente.
Op een later moment wordt echter een nieuwe Nota Grondbeleid aan uw raad
voorgelegd. Deze Nota Grondbeleid heeft het karakter van een 'kapstok'beleidsstuk en gaat niet in op specifiek beleid inzake verschillende uitgiftevormen
zoals erfpacht. Een afzonderlijke Nota Erfpachtbeleid is daarom nu wel aan de
orde. Bovendien heeft door de erfpachtuitgifte van de zeehaven (en
bedrijventerrein Louter Bloemen) aan het Havenbedrijf Rotterdam en de liquidatie
van Stichting De Biesbosch recent een wijziging van het areaal aan
erfpachtpercelen plaatsgevonden (waarover hierna meer), waardoor optimalisatie
van het erfpachtbeleid gewenst is.
Dit beleid is beschreven in de aan het raadsvoorstel gehechte Nota Erfpachtbeleid
2015. Wij hebben dit beleid vastgesteld en stellen uw raad voor het beleid te
bekrachtigen.

Nota Urtgiftebeleid Motorbrandstofverkooppunten 2015
Naar aanleiding van enkele recente aanvragen van exploitanten van een
motorbrandstofverkooppunt om de uitgifte van percelen ten behoeve van
motorbrandstofverkooppunten te verlengen, is geconcludeerd dat een uitgifte in
erfpacht of het vestigen van een huurafhankelijk opstalrecht beter aansluit bij de
wensen en behoeften van zowel de gemeente als de exploitant. Tot op heden vond
uitgifte van dergelijke percelen plaats in de vorm van huur.
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Ten behoeve van de uitgifte in erfpacht is, als nadere uitwerking van het algemene
erfpachtbeleid, specifiek voor uitgiften van percelen ten behoeve van
motorbrandstofverkooppunten beleid ontwikkeld. De mogelijkheid om een
huurafhankelijk opstalrecht te vestigen is eveneens tot het beleid gaan behoren.
Dit beleid is beschreven in de aan het raadsvoorstel gehechte Nota Uitgiftebeleid
Motorbrandstofverkooppunten 2015. Uw raad wordt voorgesteld dit beleid vast te
bekrachtigen.
Doelstelling
Met het vaststellen en bekrachtigen van het erfpachtbeleid willen we
bewerkstelligen dat uitgiften in erfpacht eenduidig plaatsvindt en geoptimaliseerd
wordt. Tevens willen we bereiken dat erfpachtuitgiften op elkaar afgestemd
worden.

Zoals uit de bijgevoegde Nota Uitgiftebeleid Motorbrandstofverkooppunten 2015
blijkt, is een aantal gemeentepercelen in de gemeente Dordrecht thans (deels) in
gebruik als motorbrandstofverkooppunt. Deze percelen worden tot op heden
verhuurd. Aan de hand van het uitgiftebeleid voor motorbrandstofverkooppunten
willen wij deze huurovereenkomsten geleidelijk omzetten naar
erfpachtovereenkonnsten of overeenkomsten ter vestiging van huurafhankelijke
opstalrechten. Het betreft een geleidelijke omzetting, aangezien het omzetten het
best mogelijk is op het moment dat de huidige huurovereenkomst expireert.
Een aantal motorbrandstofverkooppunten is echter grotendeels in volle eigendom
van de exploitant. Bij die gevallen heeft een erfpachtuitgifte of het vestigen van
een huurafhankelijk opstalrecht geen toegevoegde waarde en worden - indien
mogelijk - de betreffende perceelsgedeelten verkocht aan de exploitant. Indien
gemeente en exploitant het over verkoop niet eens kunnen worden, zal ook in die
gevallen uitgifte in erfpacht of het vestigen van een huurafhankelijk opstalrecht
aan de orde zijn.

Argumenten
Het vaststellen en bekrachtigen van het erfpachtbeleid en het beleid inzake de
uitgiften van motorbrandstofverkooppunten biedt ons de mogelijkheid om bij
dergelijke uitgiften transparant, eenduidig en efficiënt te handelen en in te spelen
op actuele ontwikkelingen en individuele behoeften en mogelijkheden van de
afnemer van de percelen.

Kanttekeningen en risico's
Er is geen sprake van specifieke kanttekeningen en risico's als gevolg van het door
uw raad te bekrachtigen beleid. Uiteraard kleven wel de gebruikelijke risico's aan
uitgiften van percelen, maar die gelden te allen tijde voor iedere vorm van uitgifte
(bijvoorbeeld faillissementen van afnemers, bodemverontreinigingen etc.).
Kosten en dekking
Aan het vaststellen en bekrachtigen van beide beleidsstukken zijn geen kosten
verbonden. De kosten en opbrengsten die voortvloeien uit de uitgiften die conform
de beleidsstukken zullen plaatsvinden, zullen worden opgenomen in de
erfpachtexploitatie of de exploitatie van het Grondbedrijf. Uw raad worden
periodiek over die exploitaties geïnformeerd.
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Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie en inclusief beleid
Na bekrachtiging door uw raad zijn beide nota's openbaar en zullen worden
gepubliceerd.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
Niet van toepassing.

Bijlagen
- ontwerp besluit;
- Nota Erfpachtbeleid 2015;
- Nota Uitgiftebeleid Motorbrandstofverkooppunten 2015.

Het college van Burgemeester en Wethouders van ordrecht
de secretaris
de bur meester

M.M. van der Kraan
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