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Toelichting diversen brandweerkazerne Duivendrecht

Erfpacht
Erfpacht is het recht om een stuk grond met daarop het bouwwerk, in dit geval de 
brandweerkazerne, te gebruiken. De grond met daarop de brandweerkazerne blijft in 
eigendom van de gemeente (erfverpachter). Voor dit gebruiksrecht betaalt de 
Veiligheidsregio (erfpachter) een jaarlijkse vergoeding aan de gemeente. Deze 
vergoeding heet erfpachtcanon.  

Afspraken over erfpacht, het erfpachtcanon en de looptijd worden bij de notaris 
vastgelegd in een ‘akte van vestiging’. De notaris laat deze akte vervolgens inschrijven 
in de openbare registers van het Kadaster.

Een voordeel is dat de gemeente het eigendom behoudt van de grond en de 
brandweerkazerne en na afloop van de looptijd van de erfpacht het gebruik van de 
grond en brandweerkazerne terug heeft. 

Voordeel voor de Veiligheidsregio is dat er geen koopsom betaald hoeft te worden 
voor de grond, maar zij kan wel een hypotheek vestigen op het erfpachtrecht. Het 
erfpachtrecht kan (na toestemming) verkocht worden en de grond of het pand kan 
worden verhuurd.    

Om dit te realiseren zal de gemeente afspraken maken over de erfpachtvoorwaarden 
zoals duur van de erfpacht, afspraken over de canon (hoogte, indexering, herziening), 
welke lasten en onderhoud komen voor rekening erfpachter enz. Vervolgens dient dit 
bij de notaris vastgelegd te worden. 

De brandweer en andere gemeenten zoals Diemen en Amsterdam hebben veel 
ervaring met erfpacht. Deze stukken zijn opgevraagd en de afspraken hierin kunnen 
ook worden gebruikt in Ouder-Amstel. Dit gaat onder meer over het wel of niet betalen 
van  een canon, de duur van de erfpacht, de regels omtrent beëindiging van het 
erfpacht en gebruik van het terrein. Daarnaast kan het erfpacht gecombineerd worden 
met een (tijdelijk) recht van opstal. Hiermee is de gemeente dan juridisch geen 
eigenaar meer van het pand, maar wel van de grond. 

Natuurlijk Belang vroeg naar andere mogelijkheden dan erfpacht om de kazerne te 
kunnen overdragen. Een huurovereenkomst is een vorm waar wij als gemeente 
ervaring mee hebben. Echter hieronder wordt toegelicht dat deze vorm geen soelaas 
biedt voor deze situatie omdat we als gemeente het gebouw willen overdragen en de 
grond niet. 

Huurovereenkomst
Een andere optie is overgaan tot een tijdelijke huurovereenkomst met de 
Veiligheidsregio. Bij een huurovereenkomst verplicht de gemeente zich het gebouw in 
bruikleen te geven aan de Veiligheidsregio, waarbij de Veiligheidsregio bijv. 
maandelijks een huursom aan de gemeente moet betalen. De gemeente blijft eigenaar 
van de grond en het gebouw. Bij tijdelijke verhuur van bedrijfsruimte op grond van de 
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Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. Voor de gemeente is 
dat gunstig: Veiligheidsregio heeft dus geen huurbescherming bij beëindiging van de 
huur: einde huurovereenkomst betekent dus het moeten vertrekken door de 
Veiligheidsregio. De huurovereenkomst moet wel voor ten minste 6 maanden zijn en er 
geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor de Veiligheidsregio en minimaal 3 
maanden voor de gemeente.
Voordeel voor de gemeente is dat de administratie al is ingericht voor het innen van 
huurgelden en er geen notaris tussenkomt. Nadeel is dat de gemeente als verhuurder 
verantwoordelijk blijft voor de ‘grote’ beheer en onderhoudstaken van het gebouw. Dat 
laatste is juist de reden waarom is gekozen voor erfpacht. De Veiligheidsregio wil alle 
brandweerkazernes is eigen beheer.  

Financiën
D66 vroeg naar de financien van dit voorstel. In het raadsvoorstel is uitgegaan van een 
jaarlijkse bijdrage aan de brandweer gebaseerd op de kosten van de financiering van 
de renovatie en het onderhoud van de kazerne. Wij hebben er alles aan gedaan om aan 
de voorkant een zo reeel mogelijk budget aan te vragen. Dit bedrag is daarmee voor 
de gemeente Ouder-Amstel gemaximeerd en de brandweer neemt de risico’s van 
aanbesteding en uitvoering. We constateren op dit moment een grote druk op de 
bouwprojecten en een snelle toename van de materiaalkosten. Mocht uit de 
aanbesteding blijken dat de kosten onevenredig veel hoger uitpakken, dan zal de 
portefeuillehouder u informeren. Overigens ook dan zal dit niet meteen betekenen dat 
we bij u terugkomen voor geld. We hebben afgesproken met de brandweer dat er dan 
eerst naar versobering van het plan gekeken wordt. 


