
Vragen van de JESS-fractie 

 

De lokale partij voor héél Schagen   Vragen van de fractie van JESS | 1 

 
 
 

Onderwerp:  Erfpacht constructie Garnekuul te Callantsoog 
Datum: 01 mei 2020 

 
 

X Heeft betrekking op de inspraak tijdens de oordeelsvormende vergadering d.d. 
21 april 2020 

 Heeft betrekking op agendapunt …. van de raadsvergadering d.d. 

 Technische vragen over…. 
X Rondvraag (Vragenuur raadsleden) voor de raadsvergadering van 12 mei 2020  

 Algemene vraag 

 Vraag die niet hoeft te worden gedeeld met andere partijen. 
X Bijlage dossier Garnekuul zoals we deze hebben ontvangen 

 
Geachte griffie, 
 
De JESS-fractie heeft de volgende vraag/vragen: 
 
Inleiding 

Wanneer we het dossier bestuderen hebben we de volgende zaken geconstateerd dat:  
 de gemeente Schagen vrijlaat heeft gereageerd en pas in december 2019 de formele 
brief heeft gezonden naar de erfpachteigenaars.  

 tijdnood leidend is geweest in het handelen van de gemeente en er geen rechtsreeks 
contact heeft plaats gevonden met het bestuur van de VVE voor nadere uitleg en het 
maken van een procedureafspraak 

 om moverende redenen de gemeente Schagen afwijkt van de bestaande regeling 
maar dit verder niet nader toelicht aan het bestuur van de VVE 

 er al dan niet terecht gronden (oppervlakten) zijn aangepast en daarmee een 
afwijkend contract is gestuurd, zonder overleg vooraf 

 hierover op het park begrip en onbegrip over is, eigenaren die in het verleden een 
deel van de grond hebben uitgebreid begrijpen dit, maar anderen niet 

 we denken dat de gemeente Schagen juridisch heeft gehandeld volgens de 
Nederlandse wetgeving maar communicatief gefaald heeft 

 er vooraf geen enkele wijze van communicatie heeft plaatsgevonden tussen het 
bestuur van de VVE en de gemeente Schagen. 

 dit op geen enkele wijze is gecorrigeerd door de gemeente Schagen en alles 
schriftelijk (juridisch) wordt afgehandeld. 

 iedere vorm van participatie niet heeft plaats gevonden 
 dat onduidelijk is of er verschillende afspraken zijn gemaakt met eigenaren of heeft 
iedereen dezelfde afspraken? 

 dat er individuele gesprekken hebben plaats gevonden tussen ambtenaren en 
eigenaren.   

 de wens om het park te revitaliseren is aanwezig bij de beide partijen 
 de gemeente het onderhoud de laatste jaren niet consequent heeft uitgevoerd. 
 dat eigenaren en het VVE-bestuur, hoewel strijdig met de voorwaarden van Zijpe, 
onder voorwaarden akkoord willen gaan met het idee van de gemeente Schagen om 
de erfpachtcanon te flexibiliseren aan de hand van de CPI.  
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Onze vragen: 

 
1. Geeft het College toe dat er door tijdnood zo is gehandeld? 
2. Is het Collage bereid om toch eerst het gesprek aan te gaan om daarmee te 

voorkomen dat het een juridisch steekpartij wordt? 
3. De datum 1 mei wordt verplaatst naar een latere datum waarbij door het VVE-bestuur 

nu gekozen wordt voor 1 juli, maar dat wij het in alle redelijkheid juist vinden wanneer 
er een datum wordt gezocht dat de gesprekken in alle redelijke gevoerd kunnen 
worden, met als doel om er samen uit te komen. Is het College hiertoe bereid? 

4. Deelt het College de mening dat we bij een overdracht moeten kijken naar redelijk- 
en billijkheid, zoals we dat ook hebben gedaan bij de overdracht van de wegen van 
HHNK naar Schagen? Dat achterstallig onderhoud moet worden uitgevoerd of moet 
worden gecompenseerd? 

5. Wil het College op korte termijn reageren op de vragen van het VVE-bestuur, zoals 
ze zijn voorgelezen tijdens de oordeelvormende vergadering, dan is er in ieder geval 
een duidelijk basis en zijn de standpunten vooraf helder.  

Wat zij heel graag willen, is tijdens de oordeelsvormende vergadering 
voorgelezen en luidt als volgt: 
•  Verlenging met 50 jaar onder voorwaarden Zijpe 
•  Vergoeding van de opstal aan het eind van de erfpachtperiode om 

verloedering tegen te gaan (art.23 aanpassen) 
•  Indexering zoals voorgesteld OK, maar als de inflatie de pan 

uitgiert, opnieuw om de tafel, dus als blijkt, dat dit wel erg in ons 
nadeel uitpakt. 

•  Indexering OK, maar dan niet ook gebruik maken van art 4 van 
Zijpe, dus indexatie komt in de plaats van dit artikel 4. De 
grondprijs is de grondprijs die nu, is vastgesteld. 

•  Kavel vaststellen op de huidige feitelijke situatie, dus wat men in 
gebruik heeft (of wil hebben) en met de eigenaren individueel 
vaststellen 

•  Geen uitgifte van gehele singels. 
•  Openbare delen blijven openbaar voor iedereen, over het 

onderhoud ervan maken we nadere afspraken. 

6. Kan het College duidelijkheid verschaffen over toezeggingen die ondertussen zijn 
gemaakt, concreet, zijn  er toezeggingen gedaan, zo ja welke? 

7. Bij onze rondgang op het terrein werden we geconfronteerd met eigenaren die al een 
gesprek hebben gehad en een akkoord hebben afgesloten. Klopt dit, en met hoeveel 
eigenaren zijn er afspraken gemaakt en heeft iedereen dezelfde afspraken? 
Is het college bereid om na overleg met de individuele erfpachters een aangepaste 
erfpacht aanbieding te doen, die voor de erfpachters voldoet en de erfpachters dan 
daarop twee maanden de tijd te geven om akkoord te gaan? 

8. Bij onze rondgang op het park wordt aangegeven dat er individuele gesprekken 
hebben plaats gevonden tussen ambtenaren en eigenaren. Zijn daar verslagen van 
opgesteld? Klopt het gerucht welke wij hoorden op het park, dat eigenaren ‘onder 
druk’ hun eigenlijke toezegging hebben losgelaten omdat ambtelijk is toegegeven dat 
het hun (de ambtenaren van de gemeente Schagen) bekend is met de oude 
toezegging, maar dat de gemeente nu alle erfpachters op dezelfde wijze willen 
behandelen en daarmee krijgt iedereen hetzelfde voorstel. Letterlijk hoorden wij het 
gerucht; ‘Je hebt rechten uit het verleden, maar we gaan die rechten niet geven. 
Wanneer je deze wel wenst dan moet je maar naar de rechter.’ 
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Is het college bereid om haar huidige standpunt, te weten: "als u niet akkoord gaat 
met dit aanbod, beëindigen wij de erfpacht en wordt de kavel aan een ander 
aangeboden", te heroverwegen en in gesprek te treden met de individuele 
erfpachters over de geboden voorwaarden en kavelgrenzen?  

9. Is het college bereid om uitgifte aan derden en een openbare aanbesteding van de 
kavels voorlopig op te schorten totdat er een duidelijke aanbieding ligt? 

10. Is het college bereid om na te denken over een regeling voor vergoeding van de 
opstal aan het eind van de erfpachtperiode om investeringen van erfpachters in hun 
opstal te kunnen blijven stimuleren en verloedering tegen te gaan? 

 
Namens de fractie van JESS, 
 
J.Th. (Hans) Kröger 
Fractievoorzitter JESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


