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Inleiding

Op verzoek van ons college is aan bureau Hekkelman gevraagd om nauwgezet de actuele juridische
situatie ten aanzien van de Redichemse Waard te schetsen. Dit advies is thans beschikbaar als openbaar
stuk. In het advies wordt tevens ingegaan op de gevolgen van beëindiging van het erfpachtrecht op
(onder andere) de invloed van de gemeente in het gebied.

Advies actuele juridische situatie
Advocaat Heesakkers van bureau Hekkelman heeft een en ander verwoord in haar advies van 29
oktober 2015. Het advies treft u als bijlage bij dit voorstel aan.

Gelet op het grote belang van de juiste juridische interpretatie wordt in deze informatienotitie geen
samenvatting in eigen woorden van het advies gegeven maar volstaan met een overzicht van de
inhoud en het weergeven van de conclusies.

Het advies is als volgt opgebouwd:
1 feiten en omstandigheden;
2 de actuele juridische situatie;
3 de gevolgen van beëindiging van het erfpachtrecht;
4 conclusie.

Hierin zijn volgende onderdelen opgenomen.
 Feiten en omstandigheden

 Vestiging van het erfpachtrecht
 Kadastrale historie van het erfpachtrecht
 Het huidige erfpachtrecht
 Inhoud van het erfpachtrecht
 Gebruik van de erfpachtzaak
 Beëindiging van het erfpachtrecht

 De actuele juridische situatie
 Welk gebruik is toegestaan?

Gebruik op grond van de erfpachtakte
Gebruik op grond van het bestemmingsplan
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Standpunt Sidney (Projectmaatschappij Sanderse)

 Toegankelijkheid van het gebied over water
 Toegankelijkheid van het gebied over land

 De gevolgen van de beëindiging van het erfpachtrecht
 Welk gebruik is toegestaan?
 Toegankelijkheid van het gebied over water

natuurlijke aard van de zaak
. bestemmingshandeling ten aanzien van een aangelegde of kunstmatige zaak
gewoonte of gebruik
APV

 Toegankelijkheid van het gebied over land
 Aansprakelijkheden
 Behoud van natuur , cultuurhistorische , en landschappelijke waarden
 Pachtverhoudingen

 Conclusie uit advies bureau Hekkelman
Uit het voorgaande volgen volgens de advocaat de volgende conclusies:
 Na beëindiging van het erfpachtrecht wordt het gebruik van het gebied geregeld via het

bestemmingsplan, de APV en het BW;

 Het bestemmingsplan biedt voldoende waarborgen ter bescherming van natuur ,
cultuurhistorische , en landschappelijke waarden;

 In het bestemmingsplan zijn de zeilvijver, de toegangsweg en de overige paden niet bestemd tot
openbaar gebied;

 De toegangsweg en paden zijn evenmin openbaar op grond van de Wegenwet, na beëindiging van
het erfpachtrecht zijn deze in beginsel derhalve niet meer toegankelijk voor het publiek (tenzij
Sidney dat gedoogd);

 De zeilvijver is op grond van ongeschreven recht/gewoonterecht naar alle waarschijnlijkheid wel
openbaar en indien Sidney feitelijke handelingen verricht waardoor het gebruik van de zeilvijver
als openbaar water wordt verhinderd kan in beginsel op grond van de APV handhavend worden
opgetreden;

 Na beëindiging van het erfpachtrecht is de gemeente niet langer als erfpachter aansprakelijk in de
zin van artikel 6:174 BW;

 Ten aanzien van de rechten, verplichtingen en bevoegdheden van partijen met betrekking tot de
waterwetgeving, verandert met de beëindiging van het erfpachtrecht niets;

 De lopende pachtovereenkomsten worden in beginsel door Sidney voortgezet, Sidney heeft zich
ook contractueel verplicht de lopende pachtovereenkomsten voort te zetten, dan wel de pachter
naar volle tevredenheid te compenseren.

Overzicht beleid
Naast de actuele juridische situatie is beleid op de Redichemse waard van toepassing. Bij
planontwikkelingen zal altijd een nadere toets aan dit beleid moeten plaatsvinden over de onderlinge
samenhang van de verschillende beleidsterreinen in relatie tot een gewenste ontwikkeling. Op de
Redichemse waard is rijks , provinciaal en gemeentelijk beleid van toepassing. Het gaat om beleid op
het gebied van water, ruimtelijke ordening, recreatie & toerisme, water, natuur, landschap,
cultuurhistorie en milieu. Uw raad heeft daarvan al eerder een overzicht ontvangen. Dit korte overzicht
is als bijlage toegevoegd.
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