
Nederlandse Vereniging van Erfpachters / NLVE  

Postbus 75017, 1070AA Amsterdam      

Telefoon: 020-4684740 – e-mail: info@erfpachters.nl  www.erfpachters.nl    

Erfpacht Staatsbosbeheer Waddeneilanden (Texel) 

Inleiding 

Op 27 juni jl. heeft er een bespreking tussen Staatsbosbeheer (verder te noemen SBB), de 

Burgermeester van Texel, de erfpachters uit categorie B en C (zie bijlage 1 voor categorie-indeling) en 

de NLVE plaatsgevonden. Zie voor de namen van de aanwezigen het verslag van de bespreking.  

SBB heeft een toelichting gegeven en uitgelegd waarom de desbetreffende percelen (categorie B en 

C) niet in aanmerking komen voor verkoop. 

 SBB werpt naast perceelgebonden bezwaren, een aantal algemene bezwaren op, SBB zou in beginsel 

wel willen verkopen ware het niet dat bij verkoop SBB haar beheerfunctie over de erfpachtpercelen 

kwijtraakt. Dit betreft erfpachtpercelen zowel uit de categorieën B als C. SBB wil voor deze 

erfpachtpercelen de erfpachtovereenkomst als beheerinstrument blijven gebruiken conform haar 

taakstelling. Een aantal percelen komt gezien haar ligging binnen de ‘Ecologische 

Hoofdstructuur’(EHS) of ‘Natura 2000’ niet in aanmerking voor verkoop. 

De NLVE heeft op de bespreking d.d. 27 juni jl. bij monde van haar voorzitter de heer Broeren gesteld 

dat naar de mening van de NLVE er voldoende rechtszekerheid te verkrijgen is om invloed op de 

percelen uit te kunnen blijven oefenen (beheerfunctie) door bijvoorbeeld het opleggen van een 

‘kettingbeding’. SBB stelt dat haar juristen uitgezocht zouden hebben dat een kettingbeding 

onvoldoende waarborgen geeft en dat alleen een erfpachtovereenkomst die waarborgen in zich kan 

hebben. 

De NLVE heeft daarop gesteld dat zij nader onderzoek zou doen en SBB hiervan op de hoogte zou 

stellen. 

Hierbij treft u dat onderzoek aan.  

Het onderzoek gaat echter verder dan het bovengestelde, vanaf hoofdstuk 2 worden de andere 

argumenten die SBB zich aanwendt om niet tot verkoop van de betreffende percelen over te gaan, 

het erfpachtrecht als beheerinstrument, nader tegen het licht gehouden. 

Juli-oktober 2011  

NLVE -mr O.C. Koppen- 

 

 

Noten, verwijzingen en bijlagen treft u aan in het bijgevoegde Word document. Control + klikken of dubbel 

klikken geeft toegang tot de documenten. 
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Onderzoek van de Nederlands Vereniging van Erfpachters (NLVE) naar mogelijkheden om de 

beheerfunctie die SBB nastreeft en welke geïncorporeerd kan zijn in erfpachtovereenkomsten op 

een juridische manier vorm te geven zodat verkoop van de grond aan de erfpachter mogelijk is. 

 

Hoofdstuk 1 De juridische figuur van beheerinstrumenten 

Recentelijk is besloten om een aantal percelen op de Waddeneilanden, waaronder percelen op Texel 

die in erfpacht zijn uitgegeven door SBB te verkopen aan de zittende erfpachters. Dat zijn de 

percelen die vallen onder de A categorie. (voor categorie-indeling zie bijlage 1) 

SBB wil voor deze erfpachtpercelen uit de categorie B en C de erfpachtovereenkomst als 

beheerinstrument blijven gebruiken, dat blijkt ondermeer uit wat mevrouw Bok (SBB) op 27 juni 

stelt: “dat men bij een erfpachtcontract voor verbouwen en nieuwbouw toestemming nodig heeft van Staatsbosbeheer. 

Met behulp van een landschapsarchitect wordt dan samen met de erfpachter gekeken, wat passend is voor dat gebied. De 

reden hiervoor is, dat er geen Welstandsnota is op Texel.” Noot 1 

1.1 Kettingbeding 

De bezwaren van SBB bestaan tegen verkoop zoals die naar voren worden gebracht zijn op de 

bespreking d.d. 27 juni jl. betreffen bezwaren tegen de beperkingen die kettingbedingen met zich 

mee brengen. Er zijn twee concrete bezwaren naar voren gebracht. 

1 De rechter kan na ommekomst van een periode van 10 jaar het kettingbeding beëindigen. 

2 Bij faillissement vervalt een kettingbeding. 

Ad 1 Het is inderdaad zo dat de rechter een kettingbeding na 10 jaar kan beëindigen.  

Dat kan echter niet zomaar. De wet stelt daaromtrent in artikel 259 boek 6 van het Burgerlijk 

Wetboek: 

 

Artikel 259 

1 Indien een overeenkomst ertoe strekt een rechthebbende op of een gebruiker van een registergoed als zodanig te 

verplichten tot een prestatie die niet bestaat in of gepaard gaat met het dulden van voortdurend houderschap, kan 

de rechter op zijn verlangen de gevolgen van de overeenkomst wijzigen of deze geheel of gedeeltelijk ontbinden:  

a. indien ten minste tien jaren na het sluiten van de overeenkomst zijn verlopen en het ongewijzigd voortduren van de 

verplichting in strijd is met het algemeen belang;  

b. indien de schuldeiser bij de nakoming van de verplichting geen redelijk belang meer heeft en het niet aannemelijk is 

dat dit belang zal terugkeren.  

 

2 Voor de termijn vermeld in lid 1 onder a telt mee de gehele periode waarin rechthebbende op of gebruikers 

van het goed aan een beding van dezelfde strekking gebonden zijn geweest. De termijn geldt niet, voor zover 

de strijd met het algemeen belang hierin bestaat dat het beding een beletsel vormt voor verwerkelijking van 

een geldend bestemmingsplan.  

Uit dit wetsartikel komt naar voren dat de rechter de overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan 

ontbinden indien: 

1 het ongewijzigd voortduren van de verplichting in strijd is met het algemeen belang;  

2 indien de schuldeiser bij de nakoming van de verplichting geen redelijk belang meer heeft en 

het niet aannemelijk is dat dit belang zal terugkeren. 



 

3 

Naar de mening van de NLVE zal de publieke taak van SBB juist het algemeen belang dienen, haar 

taakstelling dient immers het algemeen belang. Dit belang zal, als het een redelijk belang is, gestand 

houden in rechte. SBB doet voorkomen alsof de aanmerkelijke kans bestaat dat ontbinding door de 

rechter haar beheersfunctie zal doorkruisen. Naar de mening van de NLVE bestaat die kans 

nauwelijks. 

Ad 2 Bij faillissement kan een kettingbeding vervallen. Indien een curator in een faillissement de 

‘ketting’ van een opgelegd kettingbeding wil doorbreken behoort dat tot zijn mogelijkheden. Een 

curator aangewezen in een faillissement zal dat doen als hij meent dat dit ten gunste van de boedel 

is. Tevens kan bij executie door een zakelijk gerechtigde (hypotheekhouder) de ‘ketting’ van het 

kettingbeding doorbroken worden. In deze gevallen is de borging van een doen of nalaten 

opgenomen in een kettingbeding zwak te noemen.  

1.2 Kwalitatieve verplichting 

Echter, naast het kettingbeding bestaat de mogelijkheid om, in een notariële akte die ingeschreven 

wordt in de openbare registers, de zogenaamde “kwalitatieve verplichting” op te nemen. Een 

kwalitatieve verplichting bestaat uit het dulden of niet doen (nalaten) van een der partijen ten 

aanzien van een haar toebehorend registergoed.  

De kwalitatieve verplichting is geregeld in boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, 

 

Burgerlijk Wetboek Boek 6  

 

Artikel 252 

1 Bij een overeenkomst kan worden bedongen dat de verplichting van een der partijen om iets te dulden of 

niet te doen ten aanzien van een haar toebehorend registergoed, zal overgaan op degenen die het goed 

onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de 

rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen. 

2 Voor de werking van het in lid 1 bedoelde beding is vereist dat van de overeenkomst tussen partijen een 

notariële akte wordt opgemaakt, gevolgd door inschrijving daarvan in de openbare registers. Degene jegens 

wie de verplichting bestaat, waarop het beding betrekking heeft, moet in de akte ter zake van de inschrijving 

woonplaats kiezen in Nederland. 

3 Ook na inschrijving heeft het beding geen werking: 

a. jegens hen die voor de inschrijving onder bijzondere titel een recht op het goed of tot gebruik van het goed hebben 

verkregen;  

b. jegens een beslaglegger op het goed of een recht daarop, indien de inschrijving op het tijdstip van de inschrijving 

van het proces-verbaal van inbeslagneming nog niet had plaats gevonden; 

c. jegens hen die hun recht hebben verkregen van iemand die ingevolge het onder a of b bepaalde niet aan de 

bedongen verplichting gebonden was. 

 

4 Is voor de verplichting een tegenprestatie overeengekomen, dan gaat bij de overgang van de verplichting 

het recht op de tegenprestatie mee over, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de overgang en 

ook het beding omtrent deze tegenprestatie in de registers ingeschreven is. 

5 Dit artikel is niet van toepassing op verplichtingen die een rechthebbende beperken in zijn bevoegdheid het 

goed te vervreemden of te bezwaren. 

De bezwaren zoals geuit door SBB ten aanzien van het vervallen van een kettingbeding bij 

faillissement zijn niet aanwezig indien de verplichtingen die SBB wenst op te leggen in de vorm van 

een kwalitatieve verplichting in een akte opgenomen worden. Indien de akte ingeschreven wordt in 
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de openbare registers is de kwalitatieve verplichting bestand tegen de gevolgen zoals genoemd bij 

het kettingbeding, het doorbreken van de verplichting bij faillissement en executie. 

Juist de doelen die SBB nastreeft in haar taakstellingen zijn uitermate geschikt om als een 

kwalitatieve verplichting opgenomen te worden. In de praktijk worden kwalitatieve verplichtingen 

nogal eens vermengd met verplichtingen uit een kettingbeding. Een kwalitatieve verplichting kan 

immers alleen bestaan uit het dulden of niet te doen ten aanzien van een registergoed. Een 

registergoed is hier zowel de grond als de opstal op die grond.  

Ten aanzien van de kwalitatieve verplichting geldt het gestelde bij artikel 6:259 BW eveneens. (zie 

1.1). 

Naar de mening van de NLVE zal SBB haar standpunt, dat haar beheerfunctie, de beheeraspecten 

alleen in een erfpachtovereenkomst vorm gegeven kunnen worden nader moeten motiveren. Uit dit 

onderzoek blijkt immers het tegendeel. 

 

1.3 Wijziging of opheffen erfpachtrecht 

Ten aanzien van erfpacht bestaat het recht om na verloop van 25 jaar na vestiging van het 

erfpachtrecht de erfpacht te wijzigen of op te heffen op grond van onvoorziene omstandigheden. Bij 

erfpacht is de mogelijkheid van wijziging/opheffing ruimer gesteld dan de (gedeeltelijke) ontbinding 

volgens artikel 6:259 BW zoals die bij het kettingbedingen en de kwalitatieve verplichting bestaat. Uit 

het Burgerlijk Wetboek blijkt: 

Burgerlijk Wetboek Boek 5  

 

Artikel 97 

1 Indien vijf en twintig jaren na de vestiging van de erfpacht zijn verlopen, kan de rechter op vordering 

van de eigenaar of de erfpachter de erfpacht wijzigen of opheffen op grond van onvoorziene 

omstandigheden, welke van dien aard zijn dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 

ongewijzigde instandhouding van de akte van vestiging niet van de eigenaar of de erfpachter kan 

worden gevergd. 

2 De rechter kan de vordering onder door hem vast te stellen voorwaarden toewijzen. 

3 Rust op de erfpacht of op de zaak een beperkt recht, dan is de vordering slechts toewijsbaar, indien 

de beperkt gerechtigde in het geding is geroepen en ook te zijnen aanzien aan de maatstaf van lid 1 is 

voldaan. 
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Hoofdstuk 2 De beheerfunctie van SBB 

2.1 Welstandsnota: 

Meermalen wordt door SBB naar voren gebracht dat Texel geen welstandsnota kent. Het zou daarom 

van belang zijn dat SBB erfpacht als beheerinstrument kan gebruiken. Dat de gemeente Texel geen 

Welstandnota kent is onjuist.  

De gemeente Texel heeft een uitgebreide Welstandsnota: 

Zie verwijzing 1 

Bestemmingsplannen voor de stedelijke gebieden  

Zie verwijzing 2 

Bestemmingsplannen voor de buitengebieden 

Zie verwijzing 3 

Een nieuw bestemmingsplan buitengebied Texel is in de maak,  

Zie verwijzing 4 

Gebaseerd op een structuurvisie 

Zie verwijzing 5 

 En een nota van uitgangspunten 

Zie verwijzing 6 

Alle voornoemde documenten zijn ook digitaal en op papier beschikbaar bij de NLVE. 

De Welstandsnota en de Bestemmingsplannen regelen de beheerfunctie van de (buiten)gebieden 

beter en uitgebreider dan SBB dat ooit in een erfpachtovereenkomst kan vormgeven. Als u als lezer 

de moeite zou nemen om de documenten allen te lezen (meer als 1000 pagina’s) zult u tot de 

conclusie komen dat de gemeente Texel haar beheerfunctie zeer serieus neemt en zeer uitvoerig 

geregeld heeft. 

Het eenvoudigweg door SBB stellen dat de gemeente Texel geen Welstandsnota kent en dat daarom 

erfpacht als beheerinstrument aangewend moet worden is pertinent onjuist.  

2.2 één loket gedachte 

In het “advies erfpacht staatbosbeheer”van Groothuis een Zevenbergen (noot 2) wordt bij punt 4.4 de 

één loket gedachte als aanbeveling gegeven:  

Aanbeveling 4.4 Gebruik van het erfpachtgoed 
Wij bevelen aan om privaatrechtelijke gebruiksregelingen en voorschriften uit hoofde van de 
Algemene Erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer in overeenstemming te brengen met 
de bepalingen uit het bestemmingsplan en de welstandsnota (één loket gedachte). De 
gemeente zal dan zorg moeten dragen voor toezicht op naleving hiervan. 
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Volgens de NLVE betreft het hier de aanbeveling om de Algemene Erfpachtvoorwaarden van 

Staatsbosbeheer af te stemmen met het locale bestemmingsplan en de welstandsnota. Hier wordt 

bedoeld dat SBB, al dan niet in overleg met de betreffende gemeente, de inhoud van haar 

erfpachtvoorwaarden voor wat betreft haar beheersvisie ten aanzien van bestemming en welstand, 

gelijk dient te maken aan die van de gemeente. SBB zal zo ook geen bemoeienis (meer moeten) 

hebben met naleving en toezicht.  

Dit onderwerp maakt deel uit van de zogenaamde ‘tweewegenleer’ of de ‘doorkruisingleer’. Mag een 

overheidsorgaan de privaatrechtelijke weg bewandelen door (in casu) meer beperkingen te stellen 

aan het gebruik van grond in erfpacht uitgegeven dan de beperkingen die gebaseerd zijn op de Wet 

Ruimtelijke Ordening (WRO)? In de jurisprudentie is bepaald dat overheidsorganen meer 

beperkingen mogen stellen in erfpachtovereenkomsten dan de WRO toestaat. Het advies geeft 

echter duidelijk aan dat er niet meer beperkingen zouden moeten gelden op de door SBB in erfpacht 

uitgegeven gronden dan de beperkingen uit de locale bestemmingsplannen en de welstandsnota’s. 

Een duidelijke handreiking naar de doorkruisingleer. Waarom wil SBB dan nog haar eigen 

beheerbepalingen in erfpachtrechten implementeren?  

Hoofdstuk 3 Eeuwig durende erfpacht 

Op de bijeenkomst d.d. 27 juni jl. is ook gevraagd waarom de erfpacht niet eeuwigdurend afgekocht 

kan worden.  

Daarover is gezegd:  

“De heer H. Hilstra vraagt waarom niet overgegaan wordt op afkoop van eeuwigdurende erfpacht. 

Mevrouw T. Bok zegt, dat de opdracht is het rapport van Groothuis en Zevenbergen te vertalen naar nieuw beleid. Afkoop 

eeuwigdurende erfpacht wordt hierin niet geadviseerd. 

Het concept van de nieuwe Erfpachtvoorwaarden is ook naar de gemeenten gestuurd. 

Gevolg geven aan de opdracht van de staatssecretaris is daarbij leidend geweest.” 

 

Het is juist dat in het rapport niet geadviseerd wordt om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen. In 

het rapport wordt in het geheel niet gerept over eeuwigdurende afkoop. 

SBB heeft wel een mening over eeuwigdurende erfpacht, uit een brief uit het dossier van SBB 

“Toegezonden achtergrondinformatie van Staatsbosbeheer aan het ministerie van EL&I:” Punten van belang n.a.v. 

overleg vaste Kamercommissie, (noot 3) blijkt dat het belang van SBB vooral een financieel belang is:  

“15. Verkoop ondergrond is oplossing problemen.  

a. Is onjuist. In dat geval zal zeer veel discussie (tot weer in de tweede kamer aan toe) ontstaan over de waarde en wat wel 

en wat niet (zeer veel vertraging en oplossing komt alleen maar verder weg). De erfpachters zullen de waarde zo laag 

mogelijk proberen te krijgen (logisch natuurlijk); zie al voorstel Haags model; (*zie cijfervoorbeeld einde van dit stuk).  

b. In dat geval ontneem je zowel SBB als de gemeenten een duurzame permanente inkomstenstroom die (deels) kan/mag 

worden ingezet voor de ontwikkeling van de eilanden! (bij verkoop zal realiteit zijn/worden dat opbrengst/koopsom in 

algemene middelen zal “verdwijnen” en zal worden gebruik voor andere doeleinden.  

c. Maakt het nog complexer, doordat ws ook onderscheid tussen erfpachters zal moeten worden gemaakt; particulieren en 

ondernemingen (verhuurders van woningen) in het kader van (oa europese) staatssteunregels. Ook een grote belegger kan 

de beste bieder op de ondergrond van een vakantiepark zijn! Vraag of erfpachters dit wensen.  

16. SBB heeft belang bij hoge opbrengsten uit erfpacht.  

a. Is onjuist. De canonopbrengst wordt bij LNV in mindering gebracht op de rijksbijdrage. De opbrengst is daarom dus 

kostenverlagend voor de overheid. Met andere woorden, de taken die SBB uitvoert in opdracht van LNV kunnen met minder 

belastinggeld worden uitgevoerd. Wel heeft ook SBB belang bij gespreide inkomsten over verschillende bronnen (en niet 

alleen de overheid). Dit vergroot de robuustheid van een organisatie die staat voor een economisch zwakke sector. Daar 

heeft heel Nederland belang bij.  

17. SBB zou moeten verkopen op basis van Haags model  
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a. Betekent dat erfpachter voor €90.000 eigenaar zou kunnen worden, terwijl de totale waarde van de grond ca €350.000 is! 

Zie hieronder *cijfervoorbeeld. Is niet verantwoord omgaan met overheidsmiddelen. Kan landelijk snel gaan om ca 100 mln 

schenking aan huidige erfpachters (oa erfpachters vakantiewoningen).  

 

* cijfervoorbeeld *  

Uitgaande van voorstel ´Haags model´:  

600000 reële marktwaarde van een woning  

500000 WOZ waarde (afslag van ca 15% op de marktwaarde bij de Woz is zeker huidige praktijk, is sommige situaties zeker 

meer).  

150000 (30% x 500.000). Grondwaarde (uitgaande van de vaste 30% voorstel Broeren)  

60000 (40% x 150.000). Depreciatie 40% (volgens Broeren vanwege bebouwdheid en gebondenheid erfpachter (inhoudelijk 

onjuist overigens)  

90000 Grondwaarde die een erfpachter zou moeten betalen om volledige eigendom te verkrijgen  

Uitgaande van Groothuis:  

600000  

250000 opstal  

350000 ondergrond (waarde vol eigendom)  

262500 waarde bloot eigendom (ondergrond x 0,75)  

Conclusie, obv voorstel “Haags model”;  

SBB ontvangt €90.000,- voor bloot eigendom waar de waarde van de grond €350.000,- bedraagt.  

Groothuis stelt dat 262500 de waarde van de bloot eigendom (grond in vererfpachte staat) is.  

Uitgaande van voorgaande wordt deze erfpachter dus sowieso 172500 geschonken (262500 - 90000)” 

Uit een ander stuk van SBB blijkt dat nogmaals: (noot 4) 

Toegezonden achtergrondinformatie van Staatsbosbeheer aan het ministerie van EL&I: Beelden, 

feiten en cijfers. 

Financiële gevolgen op hoofdlijnen  

De komende 10 jaar zouden bij het huidige beleid, gebaseerd op de leidraad staatsteun, de erfpachtcanoninkomsten bij 

Staatsbosbeheer bij de huidige marktontwikkelingen stijgen van 6 naar ca 16 miljoen per jaar. Deze inkomsten worden 

gebruikt om de producten en diensten die LNV van Staatsbosbeheer vraagt goedkoper te maken voor de belastingbetaler.  

Naar verwachting zal bij het advies van Groothuis de canon oplopen tot 12 miljoen per jaar. Door de invoering wordt dus per 

jaar 4 miljoen minder erfpacht voorzien. Door de waardering niet meer te baseren op de volle eigendom wordt ca 75 

miljoen vermogen van het Staatsbosbeheer en daarmee van het Rijk eenmalig overgedragen aan de zittende erfpachter. 

Het betreft dus een eenmalige schenking die geen voordelen geeft voor de volgende kopende erfpachter.  

De eenmalige ingroeiregeling geeft een eenmalige schenking van 6 miljoen aan de zittende erfpachters.  

Invoering van het Haagse model voor alle erfpachten bij Staatsbosbeheer geeft ten opzichte van de volle vrije grondwaarde 

een eenmalige schenking aan de zittende erfpachter van ca 200 miljoen (WOZ ca 85% volle waarde, grondquote Haagse 

model 30% ipv gemiddeld 50% bij Sbb en depreciatie 40% op basis Haagse model). De kostprijs, dwz de prijs die 

belastingbetaler moet betalen voor de diensten en produkten die Staatsbosbeheer levert aan LNV, stijgt bij invoering van 

het Haagse model met 6 miljoen per jaar oplopend naar 12 tot 16 miljoen per jaar in 10 jaar. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 Waarom geen eeuwigdurende afkoop 

SBB ziet haar jaarlijkse inkomsten uit erfpacht bij invoering van het “Haagse model”drastisch 

verminderen of zelfs verdwijnen. De eenmalige canoninkomsten uit eeuwigdurende afkoop 

verdwijnen immers niet in de kassa-lade van SBB zelf maar in die van de algemene middelen van de 

Staat der Nederlanden. De jaarlijkse canoninkomsten uit erfpacht komen wel in de kassa-lade van 

SBB terecht. 

Een belangrijk punt in de overwegingen van SBB om niet tot eeuwigdurende erfpacht over te willen 

gaan is dat de grond te goedkoop verkocht wordt aan de erfpachters. Het Haagse model staat zoals 

SBB dat aangeeft voor: “(WOZ ca 85% volle waarde, grondquote Haagse model 30% ipv gemiddeld 50% bij Sbb en 

depreciatie 40% op basis Haagse model)” 
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Wellicht is het een overweging om in overleg met belangenbehartigers en erfpachters de 

percentages te veranderen in het Haagse model zodat alsnog overgegaan kan worden tot invoering 

van het systeem van eeuwigdurende erfpacht en afkoop van de canon. Het is immers een 

geldkwestie! 

Hoofdstuk 4 Een voorbeeld uit het overleg d.d. 27 juni jl.: 

Het overleg was mede bedoeld om individuele erfpachters inzicht te geven in de argumenten van 

SBB waarom hun specifieke perceel niet in aanmerking komt voor verkoop. 

Een erfpachter, de heer M de Witte, huisarts op Texel en erfpachter van het perceel aan de 

Ruigendijk 21 ging hierover de discussie aan met SBB, uit het verslag de navolgende passage: 

De heer H. Broeren geeft aan, dat de erfpachters na de toelichting door mevrouw T. Bok willen bepleiten waarom men wil 

kopen. 

De heer M. de Witte geeft een korte toelichting op de situatie van Ruigendijk 21. 

Hij stelt vast, dat de grond onder en om het pand Ruigendijk 21 door Staatsbosbeheer niet wordt gezien als natuurgrond, 

omdat de prijs van de erfpachtcanon marktconform gebaseerd is op bouwgrond. Men is bereid in het eventuele 

koopcontract op te nemen, dat de kooirust zal worden gerespecteerd. Men valt nu onder de stand still situatie, waarbij nog 

steeds geen definitieve canon is vastgesteld. 

De heer B. Witte wil even ingaan op het verzoek om te kunnen kopen. 

Het gaat om een particuliere woning dicht bij de weg. Voorheen de beheerderswoning. 

De vorige bewoners zijn niet weggegaan vanwege de erfpacht, daar waren andere redenen voor. 

Hij vindt, dat bij verkoop de kooirust niet is bezegeld en bovendien geldt er een paalrecht op het terrein. De heer M. de 

Witte vraagt zich af waarom de genoemde zaken niet in een koopcontract te regelen zouden zijn. De heer B. Witte zegt, dat 

dit niet te regelen is met een kettingbeding. 

De heer H. Broeren geeft aan, dat de NLVE dit bestrijdt. 

Mevrouw T. Bok denkt, dat op het gebied specifiek het kooirecht rust. Daardoor is de keus gemaakt om niet te verkopen. 

Het gebied is publiekrechtelijk belast en er rust een instandhoudingsplicht op. 

Het gaat niet alleen om de afspraken met de huidige bewoner, maar wat gebeurt er daarna. 

Welke juridische consequenties komen er dan aan de orde. 

Mevrouw T. Bok geeft aan, dat men vandaag in beginsel is gekomen om de besluitvorming toe te lichten. Alles wat vandaag 

is besproken nemen we mee en op korte termijn komen we hier per individuele erfpachter op terug. 

De heer M. de Witte zegt, dat nu wordt uitgegaan van marktconforme prijzen. Als het werkelijk om natuurgrond zou gaan 

en ook de prijs daar naar was, zou hij daarmee kunnen leven. 

De heer H. Broeren zegt, dat er nieuwe taxatievoorwaarden vastgesteld zijn en hij is benieuwd hoe die uitpakken. Mevrouw 

T. Bok zegt, dat het advies van Groothuis/Zevenbergen was, dat de grondwaarden moeten aansluiten op de WOZ waarde. 

Men is met de gemeente in gesprek om deze gegevens te kunnen gebruiken bij het vaststellen van de uiteindelijke canon. 

Het gaat daarbij om de uitgesplitste grondwaarde. 

 

SBB stelt dat het erfpachtperceel behorende bij de woning aan de Ruigendijk 21 gelegen niet in 

aanmerking komt om verkocht te worden aan de erfpachter. Als motivatie daarvoor wordt gegeven: 

De ligging bij de eendenkooi (voormalige kooikerswoning) waar een ‘paalrecht’ geldt en een 

‘kooirecht’ bestaat. De ‘kooirust’ kan niet bezegeld worden bij verkoop. 

Een ‘paalrecht’ bestaat niet, er bestaat wel een zogenaamd ‘afpalingsrecht’. Het afpalingsrecht is 

afgeleid van een afpalingskring. In het geval van de Korverskooi een denkbeeldige cirkel vanuit het 

middelpunt van de eendenvijver met een straal van 1130 meter. De Flora en Faunawet regelt de 

rechten aangaande een eendenkooi. 
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Kooirust wordt bereikt door het gestelde in artikel 59 lid 2 van de Flora en Faunawet: 

Het is ieder ander dan de kooiker van een geregistreerde eendenkooi of degene die handelt met toestemming 

van die kooiker, verboden binnen de afpalingskring van die kooi handelingen te verrichten waardoor eenden 

binnen de afpalingskring kunnen worden verontrust.  

De Flora en faunawet regelt tevens het toezicht op de naleving op de verbodsbepaling: 

 Flora- en faunawet  
 

Artikel 104 

1 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de bij besluit 
van Onze Minister aangewezen ambtenaren, de bij besluit van gedeputeerde staten aangewezen 
ambtenaren, alsmede de door Onze Minister van Justitie op grond van artikel 17 van de Wet op de 
economische delicten met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten 
belaste ambtenaren.  

2 Van een besluit van Onze Minister, bedoeld in het eerste lid, wordt mededeling gedaan door plaatsing 
in de Staatscourant.  

Het privaatrecht en publiekrecht regelt de rechtsgang voor de kooiker indien de verbodsbepaling 

overtreden wordt. Voor toezicht op de naleving van de verbodsbepaling is de Flora en faunawet ook 

verantwoordelijk. Het is onduidelijk of op overtreding een strafrechtelijke sanctie staat. 

Het belang (van de kooiker) tegen verontrusting van de eenden is in eerste instantie niet ingegeven 

door een natuurbeschermingsaspect, het is ingegeven om rust te verkrijgen binnen de afpalingskring 

zodat eenden niet opschrikken voordat zij gevangen kunnen worden. Er worden in de Korverskooi 

door de kooiker een beperkt aantal, in kleur afwijkende wilde eenden (zgn. soep- of boereneenden) 

gevangen. Er worden in de eendenkooi zangvogels gevangen om te ringen. Dat gebeurd door de 

Vogelwerkgroep Texel. 

SBB heeft in de huidige erfpachtovereenkomst het navolgende artikel opgenomen over het 

kooirecht: 

Artikel 24 BIJZONDERE VOORWAARDEN IN VERBAND MET KOOIRECHT 

De erfpachter dient er voor zorg te dragen dat er géén verstoring door geluidsoverlast of anderszins wordt veroorzaakt in 

verband met de aangrenzende eendenkooi. De erfpachter heeft zonder toestemming van de heer J. Daalder, de kooiker, 

géén toegang tot de gronden die aan de heer Daalder verpacht zijn. 

De Flora en Faunawet regelt de kooirust, de bepaling in de erfpachtovereenkomst is beperkter dan 

hetgeen gesteld is in artikel 59 lid 2 jo 104 Flora en faunawet. Gelukkig bestaat de voornoemde 

bepaling in de Flora en Faunawet en is de heer Daalder nog steeds de kooiker, anders had de 

erfpachter volgens de bepaling van SBB de gronden wel mogen betreden. Het lijkt er op dat deze 

bepaling niet in de vorm van een kettingbeding of kwalitatieve verplichting opgenomen is, het is 

gewoon een bepaling in de akte van erfpacht. 

In het licht van de Flora en Faunawet en gezien de inhoud is de door SBB opgenomen bepaling bij de 

erfpachtovereenkomst in artikel 24 een nutteloos ding. Dit temeer daar er voor de erfpachter geen 

sanctie of boete op gesteld is indien de bepaling niet nageleefd wordt. De Flora en Faunawet stelt 

wel sancties op overtreding van haar bepalingen. 
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Mocht SBB er waarde aan hechten om een dergelijk beding in de 

erfpachtovereenkomst/koopovereenkomst op te nemen dan kan dat heel goed in de vorm van een 

kwalitatieve verplichting. Het bezegelen van kooirust kan bewerkstelligd worden door het dulden of 

niet doen wat geregeld kan worden in een kwalitatieve verplichting. 

In het geval van Ruigendijk 21 spelen de argumenten van SBB om het betreffende perceel niet te 

verkopen, gezien het voorgaande, geen enkele rol van betekenis.  

 

Hoofdstuk 5 conclusies en aanbevelingen 

Ten aanzien van hoofdstuk 1 

De argumenten van SBB om niet te verkopen zijn in de veronderstelling van SBB gelegen in het feit 

dat beheeraspecten slechts geregeld kunnen worden bij erfpacht. Uit hoofdstuk 1 komt naar voren 

dat bij verkoop van grond beheeraspecten heel goed in een kwalitatieve verplichting opgenomen 

kunnen worden naast de mogelijkheid van een kettingbeding.  

SBB zou er goed aan doen de rechtsfiguur ‘kwalitatieve verplichting’ nader te onderzoeken op haar 

bruikbaarheid in geval van verkoop van grond. SBB kent de rechtsfiguur ‘kwalitatieve verplichting’ 

natuurlijk wel maar wil deze niet toepassen. 

Ten aanzien van hoofdstuk 2 

SBB stelt dat aanvullende beheerinstrumenten nodig zijn omdat Texel geen Welstandsnota heeft. Uit 

dit hoofdstuk komt naar voren dat Texel een zeer uitgebreide Welstandsnota en 

Bestemmingsplannen heeft.  

In het “advies erfpacht staatbosbeheer”van Groothuis een Zevenbergen wordt geadviseerd de 

inhoud van de Algemene Erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer in overeenstemming te brengen 

met de bepalingen uit het Bestemmingsplan en de Welstandsnota. SBB maak geen beheerinstrument 

van uw erfpachtrecht! 

 

Ten aanzien van hoofdstuk 3 

 

Mocht SBB vast willen houden aan erfpacht als beheerinstrument dan zou voor eeuwigdurende 

erfpacht met eenmalige afkoop van de canon gekozen kunnen worden. SBB stelt dat zij daardoor 

veel jaarlijkse canoninkomsten misloopt. De eenmalige afkoopsommen en de rente over dat kapitaal 

gaan naar de algemene middelen terwijl jaarlijkse canoninkomsten inkomsten voor SBB zijn. 

 

SBB stelt dat met het ‘Haagse model’ vooral (alleen) de erfpachters profiteren van lage grondprijzen. 

Wellicht kan bijstelling van de percentages in de grondprijsberekening volgens het ‘Haagse model’ 

een opening bieden voor eeuwigdurende erfpacht. 
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Ten aanzien van hoofdstuk 4 

 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de argumenten van SBB om niet tot verkoop over te willen (kunnen) gaan 

in individuele gevallen, althans in het onderzochte individuele geval, niet juist zijn. 

 

De Flora en Faunawet (voorheen de Jachtwet) regelt de kooirust. Daar is geen verdere bemoeienis 

voor SBB voor nodig, in het onderhavige geval leidt dat zelfs tot onduidelijkheid en mogelijke 

aantasting van de kooirust. SBB heeft geen enkel beheerinstrument in de betreffende 

erfpachtovereenkomst ingebouwd, het lijkt er hier op dat erfpacht van SBB niet om beheer gaat.  

 

 

 

Algemene aanbevelingen: 

SBB dient voor de betreffende percelen een deugdelijke motivatie te geven waarom die percelen niet 

verkocht kunnen worden. De gebrekkige en ondeugdelijke motivatie brengt veel onrust teweeg bij 

erfpachters. De frustraties lopen hoog op. 

 

Indien verkoop of eeuwigdurende erfpacht overwogen wordt is het voor erfpachters mogelijk 

bespreekbaar om een anti-speculatiebeding op te nemen in de koopakte/akte van erfpacht. SBB kan 

dan bij voortijdige verkoop een gedeelte van de meeropbrengst in haar eigen kassa-lade terug zien 

vloeien. 

 

Uit dit onderzoek blijkt dat de argumenten van SBB ver beneden de maat zijn. Het blijkt dat SBB 

onjuiste en oneigenlijke argumenten geeft om niet tot verkoop over te gaan. Van een 

publiekrechtelijk orgaan zou je zoiets niet mogen verwachten.  

 

De NLVE biedt haar deskundigheid aan om nader overleg te hebben met SBB en de betreffende 

erfpachters.  
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