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Concept de dato 15 juli 2022. 
Uitsluitend bestemd voor besprekingsdoeleinden. 
Aan dit concept kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Vestiging zakelijk recht van erfpacht en opstal 
 
 
De ondergetekenden: 
 
1 de publiekrechtelijke rechtspersoon: gemeente Emmen, zetelende te Emmen aan het Raadhuisplein 1 

(postadres: Postbus 30.001, 7800 RA Emmen), ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door wethouder R. 
van der Weide, op grond van het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet en als zodanig bevoegd tot 
vertegenwoordiging van de gemeente, zulks verder op grond van een besluit van het college van 
burgemeester en wethouders de dato @ 2022, nummer BW @,  
hierna te noemen: ‘de gemeente’ 
 

en 
 
2   @ nader te bepalen 
     hierna te noemen: ‘erfpachter’ 
 
De ondergetekenden sub 1 en 2 hierna gezamenlijk aangeduid als: ‘partijen’ 
 
             
zijn het volgende overeengekomen:  
 
de gemeente geeft voor de duur van 40 jaren, in erfpacht aan erfpachter die in erfpacht aanneemt: 
 
het perceel met een grootte van circa 24 are en 20 centiare, gelegen nabij de Grote Rietplas in 
Emmen uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Emmen, sectie Y 
nummer 1406, hierna ook wel te noemen ‘het perceel’, zoals nader aangegeven op de bij deze 
overeenkomst gevoegde en daarvan deel uitmakende door partijen geparafeerde 
situatietekening genummerd 86-G.2020 (Bijlage 1). 
 
de gemeente verleent voor de duur en afhankelijk van de hiervoor bedoelde erfpacht aan erfpachter die zulks 
aanneemt: 
 
het recht van opstal tot het in eigendom hebben, houden en onderhouden van een horecavoorziening met de 
mogelijkheid voor een inpandige bedrijfswoning en bijbehorende voorzieningen, hierna tezamen te noemen: 
‘de opstallen’, waaronder begrepen de bevoegdheid om de daarbij behorende werkzaamheden te verrichten 
ten behoeve van de bouw, het gebruik en vervanging van de opstallen, welke opstallen voor rekening en risico 
van erfpachter worden gerealiseerd, zodat voor deze opstallen géén vergoeding verschuldigd is.  
 
In deze erfpachtovereenkomst is vorenbedoelde verlening van het recht van opstal besloten. De navolgende 
voorwaarden en bepalingen zijn zowel op de erfpacht als op het recht van opstal van toepassing. Waar in deze 
overeenkomst en/of het daarin van toepassing verklaarde deel van de Algemene uitgiftevoorwaarden, wordt 
gesproken over erfpachter, het recht van erfpacht of ondererfpacht, wordt daaronder mede verstaan opstaller 
en het recht van opstal. De retributie is in de canon begrepen.  
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onder de volgende voorwaarden en bepalingen: 
 
Artikel 1 Algemene uitgiftevoorwaarden  
1.   Op deze overeenkomst zijn van toepassing de hoofdstukken 1, 2, met uitzondering van de artikelen 2.6,  

  2.13, 2.14, 2.15 en 2.16, alsmede is van toepassing hoofdstuk 4, met uitzondering van de artikelen 4.2, 4.3  
  lid c, 4.4, 4.6 leden a en b, 4.15 en 4.16 alsmede zijn van toepassing de artikelen 5.4 leden a, b en c,  
  5.22, 5.23 en 5.24 van de Algemene Uitgiftevoorwaarden van de gemeente Emmen, vijfde editie, maart  
  2004 (Bijlage 2) en vormen met deze overeenkomst een onverbrekelijk geheel. Erfpachter verklaart een    
  exemplaar van deze voorwaarden te hebben ontvangen, met de inhoud daarvan bekend te zijn en hiervan  

       geen nadere omschrijving te verlangen. 
2.   Artikel 5.23 van voornoemde Algemene uitgiftevoorwaarden is van toepassing op de artikelen 4.9, 4.10,  
       4.11 en 5.4 leden a, b en c, zodat het bepaalde in dit artikel als kettingbeding dient te worden opgenomen in  
       iedere opvolgende overeenkomst. 
3.   Ten aanzien van het bepaalde in artikel 4.17 van vooromschreven Algemene Uitgiftevoorwaarden wordt  

  bepaald dat onder woonbestemming uitdrukkelijk niet wordt begrepen de bedrijfswoning, zodat er geen  
  recht bestaat op vergoeding van de waarde van de bedrijfswoning.  

 
Artikel 2 Duur  
Het recht van erfpacht wordt verleend voor de duur van 40 jaren, ingaande op de datum van ondertekening 
van de notariële akte houdende vestiging van het zakelijk recht van erfpacht en opstal (zie artikel 6 lid 2). 
 
Artikel 3 Canon, kosten en indexering 
1. De verschuldigde canon bedraagt in de eerste twee jaar na de ingangsdatum als bedoeld in artikel 2 

€ 4.000,00 (zegge: vierduizend euro) per jaar, exclusief de eventueel verschuldigde omzetbelasting. 
2. Na de eerste twee (2) jaar zoals gesteld in lid 1 van dit artikel geldt een minimale jaarlijkse vaste 

vergoeding voor de grond van € 7.900,00 (zegge: zevenduizend negenhonderd euro) per jaar, exclusief de 
eventueel verschuldigde omzetbelasting. 

3. De vaste jaarlijkse vergoeding voor de grond wordt gebaseerd op een waarderingsgrondslag voor de grond 
van € 158.000,00 (zegge: eenhonderd achtenvijftig duizend euro), exclusief omzetbelasting en een 
rentepercentage van 5 (vijf) procent.  

4. De in het vorige lid genoemde waarderingsgrondslag wordt eens per 10 (tien) jaar herzien door een in 
onderling overleg aan te wijzen onafhankelijk taxateur.  

5. Erfpachter is 50% van de waterschapslasten verschuldigd zoals die in het betrokken jaar zijn vastgesteld.    
De gemeente zal het bedrag van de verschuldigde waterschapslasten aan erfpachter doorbelasten. 

6. De canon is bij vooruitbetaling aan de gemeente verschuldigd. De canon dient jaarlijks te worden voldaan 
voor het eerst uiterlijk op de ingangsdatum als bedoeld in artikel 2. Deze termijn heeft ingebrekestellende 
kracht. De gemeente zal zich inspannen tijdig nota’s aan erfpachter toe te zenden. Het niet tijdig toesturen 
van deze nota’s ontslaat de erfpachter niet van zijn betalingsverplichting. 

7. De canon zal jaarlijks, voor het eerst met ingang van 1 januari 2025, worden verhoogd met een percentage 
dat gelijk is aan het percentage dat het prijsindexcijfer voor de maand januari van het betreffende jaar is 
gestegen ten opzichte van het prijsindexcijfer voor de maand januari van het daaraan voorafgegane jaar. 
Onder prijsindexcijfer wordt verstaan het door het Centraal Bureau voor de Statistiek te publiceren 
ConsumentenPrijsIndex (CPI), reeks Alle huishoudens, op basis van 2006 = 100. Mocht het Centraal 
Bureau voor de Statistiek te eniger tijd overgaan tot publicatie van consumentenprijsindexcijfers op een 
meer recente tijdbasis, dan zullen de cijfers van de nieuwe reeks in aanmerking worden genomen. 
Verlaging van de canon ingevolge bedoelde indexering is uitgesloten. De canon blijft in dat geval 
gehandhaafd op het laatst berekende niveau. 
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8. Ervan uitgaande dat het recht van erfpacht voor de heffing van de omzetbelasting kwalificeert als een 
dienst conform het bepaalde in artikel 3, tweede lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, zullen partijen 
in de notariële akte opteren voor een met btw belaste verhuur als bedoeld in artikel 11, eerste lid, 
onderdeel b, ten vijfde, van de Wet op de omzetbelasting 1968, zodat erfpachter een beroep kan doen op 
de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15, eerste lid, onderdeel a van de Wet op 
belastingen van rechtsverkeer. In dit kader verklaart de gemeente dat de grond op het moment van uitgifte 
kwalificeert als een bouwterrein als bedoeld in artikel 11, vierde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 
Indien niet (meer) kan worden voldaan aan de voorwaarden van de optie tot belaste verhuur dan komt de 
verschuldigde overdrachtsbelasting voor rekening van erfpachter. 
 

Artikel 4 Bestemming, gebruik en onderhoud 
1. Het perceel is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt voor het realiseren, aldaar geplaatst houden en 

exploiteren van een horecavoorziening met de mogelijkheid van een inpandige bedrijfswoning en al 
hetgeen daartoe benodigd is.  

2. Erfpachter zal het perceel op een dusdanige wijze inrichten dat het openbaar toegankelijk is en dat het 
perceel de uitstraling heeft van een voor publiek toegankelijke voorziening. 

3. Het perceel is groot circa 24 are en 20 centiare. Het maximaal te bebouwen oppervlak bedraagt 500 
vierkante meter. 

4. Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gemeente niet toegestaan: 
a. het perceel en/of de opstallen te (doen) gebruiken voor andere doeleinden dan omschreven in lid 1; 
b. in het gebruik van het perceel en/of de opstallen een wijziging aan te brengen; 
c. andere (bouw)werken op te richten dan opstallen ten behoeve van de doeleinden omschreven in lid 1; 
d. het perceel en de opstallen niet zodanig in stand te houden dat deze het in lid 1 bedoelde gebruik op 

behoorlijke wijze kunnen dienen.  
5. De gemeente kan voorwaarden verbinden aan de in lid 4 bedoelde toestemming en zal de toestemming 

niet op onredelijke gronden weigeren. Artikel 5.23 van voornoemde Algemene uitgiftevoorwaarden is van 
toepassing op het bepaalde in dit artikel, zodat het bepaalde in dit artikel als kettingbeding dient te 
worden opgenomen in iedere opvolgende overeenkomst.  
 

Artikel 5 Bouwplicht  
1. Erfpachter is verplicht het perceel te bebouwen met de in artikel 4 lid 1 aangegeven bebouwing en in 

overeenstemming met de verleende omgevingsvergunning.  
2. Erfpachter neemt een inspanningsverplichting op zich om uiterlijk binnen 4 maanden nadat de opstallen 

zijn opgeleverd aan erfpachter de horecavoorziening operationeel te hebben. Onder opgeleverd wordt ten 
deze verstaan: het moment waarop de sleutels worden overhandigd aan erfpachter. 

3. Artikel 5.23 van voornoemde Algemene uitgiftevoorwaarden is van toepassing op het bepaalde in dit artikel, 
zodat het bepaalde in dit artikel als kettingbeding dient te worden opgenomen in iedere opvolgende 
overeenkomst.  

 
Artikel 6 Feitelijke en juridische levering  
1. De notariële akte vereist voor de vestiging van het recht van erfpacht en opstal zal worden gepasseerd bij  

notariskantoor @ (nader te bepalen) te @. 
2. De feitelijke levering (aflevering) van het perceel aan erfpachter alsmede de vestiging van het recht van 

erfpacht en opstal, vindt plaats bij de ondertekening van de notariële akte. De notariële akte zal worden 
ondertekend binnen twee maanden nadat erfpachter beschikt over een bruikbare omgevingsvergunning 
voor de activiteit bouwen, of zoveel eerder of later als partijen overeenkomen. 
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3. Eerfpachter kent het perceel volkomen en aanvaardt deze vanaf de ingangsdatum als bedoeld in artikel 2 
in de (onderhouds)staat waarin dit verkeert, zodat hij geen vordering heeft op de gemeente wegens niet 
goede staat van onderhoud bij de levering. Het perceel wordt hiertoe vooraf door partijen gezamenlijk 
geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt een Proces-verbaal van opname (Bijlage 3) opgemaakt waarin de 
bevindingen ten aanzien van de (onderhouds)staat van het perceel worden vastgelegd.  

4. Het perceel komt voor rekening en risico van erfpachter vanaf het moment van ondertekening van de 
notariële akte. 

5. Alle lasten en belastingen die met betrekking tot het perceel worden geheven komen ten laste van 
erfpachter vanaf het moment van ondertekening van de notariële akte, ongeacht aan wie de aanslag wordt 
opgelegd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 5. De gemeente zal de betreffende aanslagen 
binnen een redelijke termijn doen toekomen aan erfpachter. Erfpachter kan bezwaar en beroep 
aantekenen tegen een aanslag. De gemeente zal als grondeigenaar, voorzover redelijkerwijs van haar 
gevergd kan worden, medewerking verlenen aan een verzoek van erfpachter tot het verstrekken van 
informatie ter ondersteuning van het bezwaar en/of beroep. 

 
Artikel 7 Verantwoordelijkheden erfpachter 
1. Erfpachter zal voor eigen rekening en risico de groenvoorziening en toegangspaden aanleggen zulks in 

overleg met de gemeente. Het beheer en onderhoud komt geheel voor rekening en risico van erfpachter. 
2. Erfpachter verzorgt zelf de coördinatie van de werkzaamheden van de nutsbedrijven ten behoeve van de 

(huis)aansluitingen. Erfpachter is zelf verantwoordelijk voor de (huis)aansluitingen en de aansluitkosten 
van  glasvezel, water, elektra, telecom, (gescheiden) riolering en afvalverwerking vanaf de 
hoofdaansluiting. De kosten voor deze aansluitingen komen geheel voor rekening van erfpachter. 

3. Erfpachter verplicht zich om de horecavoorziening te voorzien van een openbaar toegankelijke 
toiletvoorziening, waaronder één invalidentoilet. Met openbaar toegankelijk wordt bedoeld dat de 
toiletvoorziening buitenom ofwel afzonderlijk van het horecagedeelte te betreden is.  

4. De in lid 3 omschreven toiletvoorziening moet in de periode van 1 april tot 1 oktober dagelijks van 10:00 
uur tot 20:00 uur en in de periode van 1 oktober tot 1 april zes dagen per week van 10:00 uur tot 18:00 uur 
toegankelijk zijn. 

5. De erfpachter verplicht zich om rondom de horecavoorziening voldoende afvalbakken met deksel te 
plaatsen.   

6. De in lid 5 bedoelde afvalbakken zullen door erfpachter periodiek worden geleegd. 
7. Erfpachter zal het perceel wekelijks ontdoen van zwerfvuil.  
8. Het is erfpachter verboden om op het perceel hekwerken te plaatsen. 
9. Bij niet nakoming van (een van de ) in dit artikel onder 1, 2, 3, 4 en 8  genoemde verplichtingen is 

erfpachter aan de gemeente een boete verschuldigd van € 10.000,00  per overtreding, onverminderd het 
recht van de gemeente om nakoming te vorderen. Deze boete is direct opeisbaar zonder dat een nadere 
ingebrekestelling zal zijn vereist.  
Bij niet nakoming van (een van de ) in dit artikel onder 5, 6 en 7 genoemde verplichtingen is erfpachter 
aan de gemeente een boete verschuldigd van € 500,00  per overtreding, onverminderd het recht van de 
gemeente om nakoming te vorderen. Deze boete is direct opeisbaar zonder dat een nadere 
ingebrekestelling zal zijn vereist. 

10. Artikel 5.23 van voornoemde Algemene uitgiftevoorwaarden is van toepassing op het bepaalde in de leden 
1 tot en met 7 en 9 van dit artikel, zodat het bepaalde in dit artikel als kettingbeding dient te worden 
opgenomen in iedere opvolgende overeenkomst.  
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11. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de aan de gemeente in eigendom 
toebehorende damwand, aan partijen genoegzaam bekend. Erfpachter dient te dulden dat de gemeente 
onderhoud verricht aan de damwand. Erfpachter zal hiertoe de gemeente ongehinderd en onbeperkt 
toegang verlenen tot bedoelde damwand. Indien de toegang tot de damwand op enigerlei wijze wordt 
gehinderd dan zal erfpachter aan de gemeente alle kosten vergoeden die de gemeente moet maken om 
onbeperkt toegang tot de damwand te verkrijgen. Erfpachter zal deze kosten op eerste verzoek van de 
gemeente voldoen. 

12. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de aan de gemeente in eigendom 
toebehorende rioolput, zoals deze is aangegeven op tekeningnummer 337-G.2020 (Bijlage 4). Erfpachter 
dient te dulden dat de gemeente onderhoud verricht aan de rioolput. Erfpachter zal hiertoe de gemeente 
ongehinderd en onbeperkt toegang verlenen tot bedoelde rioolput. Indien de toegang tot de rioolput op 
enigerlei wijze wordt gehinderd dan zal erfpachter aan de gemeente alle kosten vergoeden die de gemeente 
moet maken om onbeperkt toegang tot de rioolput te verkrijgen. Erfpachter zal deze kosten op eerste 
verzoek van de gemeente voldoen. 

13. Artikel 5.24 van voornoemde Algemene uitgiftevoorwaarden is van toepassing op het bepaalde in de leden  
8, 11 en 12 van dit artikel, zodat het bepaalde in de leden 8, 11 en 12 als kwalitatieve verplichting dient te 
worden gevestigd. 

 
Artikel 8 Bodemverontreiniging 
De gemeente heeft opdracht gegeven aan een specifiek gekwalificeerde en van partijen onafhankelijke 
instelling voor het uitvoeren van een verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740. De 
resultaten hiervan zijn vastgelegd in het rapport Verkennend Bodemonderzoek Grote Rietplas te Emmen, de 
dato 11 augustus 2020 met kenmerk 1276972 (Bijlage 5). 
Partijen verklaren in het bezit te zijn van dit rapport. De gemeente verwijst naar dit – aan deze 
erfpachtovereenkomst gehechte – onderzoeksrapport voor de haar bekende feiten en omstandigheden. De 
gemeente is niet bekend met andere feiten of omstandigheden die erop wijzen of kunnen wijzen dat het perceel 
enige verontreiniging bevat, dan zijn vermeld in het onderzoek. Op basis van de inhoud van voormeld rapport 
gaan partijen ervan uit dat de bodem van het perceel niet verontreinigd is en geschikt is voor het beoogde 
gebruik als horecavoorziening met de mogelijkheid tot een inpandige bedrijfswoning.  
 
Artikel 9 Lasten en beperkingen 
De gemeente heeft aan erfpachter kennis gegeven van alle aan de gemeente bekende lasten en beperkingen uit 
hoofde van erfdienstbaarheden en van alle bestaande kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige 
lasten en beperkingen, kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 BW. Daarnaast aanvaardt 
erfpachter uitdrukkelijk die lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers als hiervoor bedoeld, die 
voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn en/of voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen. 
Ten deze wordt verwezen naar het resultaat van een erfdienstbaarheden onderzoek zoals deze is verricht door 
de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers op 3 september 2020, welke in kopie aan deze 
overeenkomst is gehecht (Bijlage 6). 
 
Artikel 10 Gebreken, aansprakelijkheid en schade  
1. De gemeente is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) gebreken aan het perceel, die de gemeente bij de 

ingangsdatum als bedoeld in artikel 2 niet kende en naar gangbare opvattingen ook niet behoorde te 
kennen. De gemeente is evenmin aansprakelijk voor (de gevolgen van) zichtbare en/of onzichtbare 
gebreken van welke aard en omvang dan ook, die na de ingangsdatum als bedoeld in artikel 2 (zijn) 
ontstaan. 

2. Alle risico's uit het recht van erfpacht voortvloeiende zijn voor rekening van erfpachter. De gemeente kan 
niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade aan de eigendom of de persoon van erfpachter noch 
uit de aard van het gebruik ongeacht de oorzaak, tenzij de wet uitdrukkelijk dwingend anders voorschrijft. 
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3. Erfpachter vrijwaart de gemeente tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade, hoe ook 
genaamd, voor zover erfpachter voor die schade aansprakelijk is op grond van het bepaalde in dit artikel. 

4. Alle werken of eigendommen van de gemeente, welke ten gevolge van de uitoefening van het recht van 
erfpacht mochten worden beschadigd, moeten door en op kosten van erfpachter op eerste aanschrijving 
van de gemeente, binnen de daarbij te bepalen redelijke termijn, ten genoegen van de gemeente worden 
hersteld, onverminderd het recht van de gemeente tot het vorderen van schadevergoeding.  

 
Artikel 11 Opzegging door erfpachter  
1. Erfpachter is gerechtigd het recht van erfpacht op te zeggen vanaf het achtendertigste jaar, gerekend vanaf 

de ingangsdatum als bedoeld in artikel 2. De opzegging van het recht van erfpacht door erfpachter aan de 
gemeente zal bij exploit plaatsvinden, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) jaar.  

2. De opzegging moet op straffe van nietigheid binnen 8 (acht) dagen worden betekend aan de 
hypotheekhouder(s) en aan anderen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op de erfpacht in de 
openbare registers zijn ingeschreven. 

3. Indien op de dag waarop het recht van erfpacht eindigt het perceel niet is ontruimd, kan de gemeente 
zonder nadere ingebrekestelling ontruiming doen bewerkstelligen, met inachtneming van door derden 
rechtmatig verkregen gebruiksrechten en het eventuele retentierecht van erfpachter. 

4. Indien het recht van erfpacht ingevolge het bepaalde in lid 1 is opgezegd, heeft erfpachter geen recht op 
vergoeding van de waarde van de opstallen, werken en beplantingen. 
 

Artikel 12 Opzegging op grond van tekortkoming en wanbetaling  
1. Indien erfpachter in verzuim is de canon over twee achtereenvolgende jaren te betalen of in ernstige mate 

tekortschiet in de nakoming van enige andere verplichting voortvloeiend uit de erfpachtovereenkomst en/of 
het daarin van toepassing verklaarde deel van de algemene uitgiftevoorwaarden, zijn Burgemeester en 
Wethouders gerechtigd om met inachtneming van het bepaalde in dit artikel de erfpacht door opzegging te 
beëindigen. Als ‘in ernstige mate tekortschieten’ wordt in ieder geval en in aanvulling daarop aangemerkt 
het – behoudens daartoe verleende schriftelijke toestemming door Burgemeester en Wethouders – 
handelen in strijd met het bepaalde in artikel 4 lid 4 onder a en d alsmede het niet tijdig nakomen van de 
bouwplicht als bedoeld in artikel 5. De gemeente is in dat geval gerechtigd van erfpachter tevens vergoeding 
te vorderen van kosten, schade en rente. 

2. Burgemeester en Wethouders geven erfpachter, de hypotheekhouder(s) en diegenen die als beperkt 
gerechtigde of beslaglegger op de erfpacht in de openbare registers zijn ingeschreven schriftelijk kennis van 
het voornemen tot opzegging van de erfpacht, met dien verstande dat het achterwege blijven van deze 
kennisgeving de geldigheid van de opzegging niet aantast, noch leidt tot enige verplichting tot 
schadevergoeding van de gemeente. 

3. Alvorens de gemeente overgaat tot opzegging van de erfpacht wordt erfpachter in de gelegenheid gesteld om 
binnen een redelijke termijn de oorzaak voor de voorgenomen opzegging weg te nemen, met vergoeding aan 
de gemeente van de in lid 1 bedoelde kosten, schade en rente. Indien de oorzaak voor de opzegging niet 
binnen de aangezegde termijn geheel is weggenomen, zal de opzegging van de erfpacht door de gemeente 
aan erfpachter bij exploit plaatsvinden, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Het exploit 
van de opzegging wordt door de gemeente ingeschreven in de openbare registers.  

4. De opzegging moet op straffe van nietigheid binnen 8 (acht) dagen worden betekend aan de 
hypotheekhouder(s) en aan anderen die als beperkt gerechtigde of beslaglegger op de erfpacht in de 
openbare registers zijn ingeschreven. 

5. Indien voor de dag waarop het recht van erfpacht eindigt de oorzaak van de opzegging wordt weggenomen 
en voor die dag bovendien aan de gemeente worden vergoed alle kosten, schade en rente van als bedoeld in 
lid a van dit artikel, zijn aan het besluit tot opzegging en aan de aan erfpachter gedane opzegging geen 
verdere rechtsgevolgen meer gebonden. 
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6. Indien op de dag waarop het recht van erfpacht eindigt het perceel niet is ontruimd, kan de gemeente 
zonder nadere ingebrekestelling ontruiming doen bewerkstelligen, met inachtneming van door derden 
rechtmatig verkregen gebruiksrechten en het eventuele retentierecht van erfpachter. 

7. Indien de erfpacht ingevolge lid a is opgezegd, zal de gemeente de waarde daarvan aan erfpachter vergoeden 
na aftrek van hetgeen zij uit hoofde van de erfpacht van erfpachter te vorderen heeft, de kosten daaronder 
begrepen. Het bedrag van de vergoeding wordt door burgemeester en wethouders vastgesteld en schriftelijk 
meegedeeld aan erfpachter. 

8. Niet zal worden vergoed de waarde van hetgeen in strijd met het doel en het gebruik waarvoor het perceel in 
erfpacht is uitgegeven of hetgeen in strijd met enige andere bepaling of voorwaarde opgenomen in de akte 
van vestiging of in een akte houdende wijziging van het erfpachtrecht is gebouwd, tenzij burgemeester en 
wethouders daartoe schriftelijk toestemming hebben verleend. 

9. De waarde van de opstallen wordt berekend op basis van een door de gemeente uit te voeren taxatie bij 
beëindiging van de erfpachtovereenkomst. Bij de vaststelling van de waarde van de opstallen zal de op dat 
moment vast te stellen marktwaarde daarvan in aanmerking worden genomen, waarbij in het bijzonder 
gelet zal worden op de resterende duur van de erfpacht. Als peildatum voor de taxatie geldt de datum van 
beëindiging van de erfpachtovereenkomst. 

10.Bij de vaststelling van het bedrag van de vergoeding als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel  
 wordt geen rekening gehouden met nieuwbouw, verbouw of herbouw, waarmee is gestart, nadat erfpachter 
de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in lid 2 heeft ontvangen. 

11. Indien erfpachter niet kan instemmen met de door de gemeente aangeboden vergoeding, doet zij hiervan  
binnen zes weken na ontvangst van de aangetekende kennisgeving van de vergoeding, schriftelijk 
mededeling aan burgemeester en wethouders. In dat geval wordt de hoogte van de vergoeding bindend 
vastgesteld door drie deskundigen gezamenlijk, waarbij iedere partij een deskundige benoemt en de twee 
benoemde deskundigen gezamenlijk een derde deskundige aanwijzen. Het advies van de deskundigen moet 
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk drie maanden na de aanwijzing van de derde deskundige, aan partijen 
worden meegedeeld. De kosten van deze vaststelling zullen door iedere partij voor de helft worden 
gedragen. 

12.Burgemeester en wethouders keren de vergoeding aan erfpachter uit na aftrek van al hetgeen erfpachter  
met betrekking tot de erfpacht nog aan de gemeente verschuldigd is. 

 
Artikel 13 Oplevering bij einde erfpacht  
1. Het perceel wordt door erfpachter bij het einde van het recht van erfpacht aan de gemeente opgeleverd, 

conform het door partijen opgestelde Proces-verbaal van opname (Bijlage 3), zoals bedoeld in artikel 6 lid 
3 – behoudens met schriftelijke toestemming van de gemeente aangebrachte wijzigingen en/of 
toevoegingen zoals bedoeld in artikel 4 lid 4 – geheel ontruimd en vrij van gebruik en gebruiksrechten. 
Het perceel wordt, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ontdaan van opstallen, boven- en ondergrondse 
kabels en leidingen (die ten behoeve van de horecavoorziening en de eventuele bedrijfswoning zijn 
aangelegd), funderingen, verhardingen en begroeiingen waaronder stobben van bomen en struiken, met 
uitzondering van de aanwezige drainagebuizen in het perceel. Hiertoe wordt tijdig voor het einde van deze 
erfpachtovereenkomst, het perceel door partijen gezamenlijk geïnspecteerd. Van deze inspectie wordt 
door partijen een Proces-verbaal van oplevering opgemaakt, waarin de bevindingen ten aanzien van de 
(onderhouds)staat van het perceel worden vastgelegd. Bij niet- of niet behoorlijke nakoming van 
voornoemde verplichting, is de gemeente gerechtigd om zelf, voor rekening en risico van erfpachter, het 
perceel in de oorspronkelijke staat als waarin dit is verkregen ten tijde van de ingangsdatum als bedoeld in 
artikel 2 te brengen. 
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2. Het perceel wordt door erfpachter bij het einde van het recht van erfpacht aan de gemeente tevens 
opgeleverd, in dezelfde milieukundige staat als waarin dit is verkregen ten tijde van de ingangsdatum als 
bedoeld in artikel 2, zoals blijkt uit het eerdere bodemonderzoek als omschreven in artikel 8. Bij  
beëindiging van het recht van erfpacht zal in opdracht en voor rekening van de gemeente een 
milieukundig bodemonderzoek plaatsvinden conform NEN 5740. Indien uit het bodemonderzoek blijkt 
dat de milieukundige staat van het perceel verschilt ten opzichte van voornoemd bodemonderzoek, is 
erfpachter tegenover de gemeente gehouden direct en zonder enig voorbehoud, voor eigen rekening en 
risico het perceel in de oorspronkelijke milieukundige staat te brengen, een en ander in overeenstemming 
met de door de gemeente vooraf gegeven aanwijzingen. Bij niet- of niet behoorlijke nakoming van 
voornoemde verplichting, is de gemeente gerechtigd om zelf, voor rekening en risico van erfpachter, het 
perceel in de oorspronkelijke milieukundige staat te brengen. 

3. Artikel 5.23 van voornoemde Algemene uitgiftevoorwaarden is van toepassing op het bepaalde in dit 
artikel, zodat het bepaalde in dit artikel als kettingbeding dient te worden opgenomen in iedere 
opvolgende overeenkomst.  

 
Artikel 14 Bankgarantie 
1.  Erfpachter zal tot zekerheid van de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst en 

tot zekerheid voor eventueel verbeurde boetes en schaden een onvoorwaardelijke bankgarantie ter grootte 
van €  25.000,00 (zegge:  vijfentwintig duizend euro ) doen stellen, door een door de gemeente aanvaarde 
en erkende Nederlandse bankinstelling. De bankgarantie dient de ongeclausuleerde bepaling te bevatten, 
dat wanneer erfpachter niet aan zijn (betalings)verplichtingen voldoet, de bank op het eerste schriftelijke 
verzoek van de gemeente en op enkele mededeling van de gemeente het door de gemeente geclaimde 
bedrag tot maximaal het in de bankgarantie genoemde bedrag aan de gemeente te voldoen. De 
bankgarantie dient te gelden tot het moment dat erfpachter start met de feitelijke bouwwerkzaamheden 
voor de te realiseren horecavoorziening. De bankgarantie dient binnen zes weken na gunning aan de 
gemeente ter hand gesteld te worden. 

         2.  Erfpachter verplicht zich de in lid a bedoelde bankgarantie gedurende de projectperiode, dat wil zeggen ook 
na het eventueel tussentijds uitwinnen van aanspraken door de gemeente, op de oorspronkelijke hoogte in 
stand te houden.  

 
Artikel 15 Ontbindende voorwaarden 
De onderhavige overeenkomst wordt gesloten onder de navolgende ontbindende voorwaarden: 
1      een negatief advies naar aanleiding van de BIBOB-adviesprocedure; 
2     erfpachter aan de gemeente onjuiste inlichtingen heeft verstrekt terzake van de uitsluitingsgronden  
       zoals bedoeld in artikel III.3 van de Selectieleidraad ‘Horecavoorziening Grote Rietplas’;  
Wanneer zich de situatie voordoet dat sprake is van een ontbinding krachtens dit artikel, treden partijen in 
overleg om gezamenlijk te beraden of de overeenkomst zodanig aangepast kan worden dat ontbinding van de 
overeenkomst kan worden voorkomen. 
 
Artikel 16 Totstandkomingsvereiste  
Voor het aangaan van deze overeenkomst is goedkeuring van het college vereist. De overeenkomst komt 
derhalve tot stand onder de opschortende voorwaarde dat het college goedkeuring voor het aangaan van de 
overeenkomst verleent en het daartoe vereiste besluit heeft genomen. Indien het college besluit deze 
overeenkomst niet aan te gaan komt derhalve geen overeenkomst tot stand en is de gemeente niet tot enige 
schadevergoeding gehouden en kan ook geen nakoming van de overeenkomst worden gevorderd.  
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Artikel 17  Bijlagen 
De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst, of worden dat na  
gereedkomen:  
Bijlage 1: Situatietekening genummerd 86-G.2020 
Bijlage 2: Algemene Uitgiftevoorwaarden van de gemeente Emmen, vijfde editie, maart 2004 
Bijlage 3: Proces verbaal van opname 
Bijlage 4: Tekening situering rioolput, tekening genummerd 337-G.2020 
Bijlage 5 : Verkennend Bodemonderzoek Grote Rietplas te Emmen, de dato 11 augustus 2020 met kenmerk  
                   1276972 
Bijlage 6: Resultaten erfdienstbaarhedenonderzoek door de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers  
                  op 3 september 2020 
 
 

Deze erfpachtovereenkomst is in drievoud ondertekend in de plaats en op de datum als hieronder bij de 
handtekening staat vermeld. 
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