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Aanpassing erfpachtvoorwaarden 
 
De erfpachtvoorwaarden worden aangepast om daarmee de verkoop van de woningen weer op 
gang te krijgen. Er wordt gebruik gemaakt van het model VOV Amerongen (verkoop onder 
voorwaarden). Dit model wordt elders in het land ook toegepast en is een door NHG (Nationale 
Hypotheek Garantie) geaccepteerde regeling. In dit model staat de Gemeente garant voor de 
koop van de woning. De verwachting is dat banken weer overgaan tot financiering onder deze 
voorwaarden.  
 
 
Wat betekent dit voor u? 
 
De nieuwe erfpachtvoorwaarden gelden alleen voor de nieuwe eigenaren. In de 
erfpachtvoorwaarden tussen de bestaande eigenaren en de gemeente verandert er niets net als 
de werkwijze bij de verkoop van de woningen (bijvoorbeeld de wijze van taxeren en 
waardebepaling).  
Het concept met voorwaarden ligt op dit moment voor beoordeling nog bij de gemeente  en de 
notaris. Als de nieuwe erfpachtvoorwaarden akkoord zijn dan zal het college van burgemeester 
en wethouders hierover een besluit nemen. Het college vergadert iedere week op dinsdag. Het 
besluit hoeft niet meer langs de Raad van Heerhugowaard. Uiterlijk 1 juni is alles gereed en 
gelden de nieuwe erfpachtvoorwaarden.  
 
 
Uitvoering Motie – huurwoningen 
 
In de raad van 22 maart is een motie aangenomen waarbij  het college wordt verzocht om een 
gesprek aan te gaan met Woonwaard  om na te gaan of het mogelijk is dat Woonwaard de 
woningen aan de Bergmolen aankoopt indien de woningeigenaren geen koper kunnen vinden.  
  
Er zijn gesprekken gestart met Woonwaard om deze mogelijkheid te verkennen. De partijen zijn 
positief. Er zal nog wel het nodige huiswerk moeten worden gedaan. Besluitvorming over dit 
onderwerp zal via de Raad lopen. We verwachten uiterlijk 1 januari 2017 meer duidelijkheid te 
hebben over de haalbaarheid van deze mogelijkheid.  
 
Wat betekent dit voor u? 
 
Dat als de raad van Heerhugowaard besluit tot goedkope sociale huur dan: 

 Hebben wij eerst weer met u gesproken wat dit voor u betekent 

 Krijgt u bij verkoop te maken met een aankopende partij Woonwaard 

 Krijgt de zittende eigenaar de komende jaren te maken met  huurders als buren en een 
Woonwaard in de VVE.  

 



 

 
Hoe dit uitpakt moet nog allemaal uitgewerkt worden! 
 
 

Gestelde vragen tijdens de bewonersbijeenkomst 
 
Waarom duurt het allemaal zo lang? We zijn al vanaf 2014 bezig om de woning te verkopen. 
 
Nadat in 2014 duidelijk werd dat de banken niet meer wilden financieren, is gestart met de 
overname van de activiteiten van de stichting. Dat dit lang duurt, komt  ondermeer doordat veel 
partijen hierbij betrokken moeten worden (mondeling: fiscale, juridische adviseurs; 
belastingdienst etc.). 
Na het overnemen van de activiteiten gingen de banken weer financieren. Helaas kwam hier 
plotseling opnieuw verandering in (oktober 2015). 
 
Wanneer kunnen we de woningen verkopen?  
 
We willen dit uiterlijk hebben geregeld per 1 juni 2016.  We doen ons best om als het even kan dit 
eerder mogelijk te maken. We hebben vandaag de nieuwe erfpachtvoorwaarden in concept 
ontvangen. Deze tekst wordt ter toetsing aan de banken gestuurd zodat we op die manier sneller 
weten waar we aan toe zijn. De nu voorliggende voorwaarden komen overeen met een andere 
door de NHG geaccepteerde VOV regeling. 
 
Wat betekenen de aangepaste erfpachtvoorwaarden voor de huidige eigenaar/bewoners? 
 
De veranderde voorwaarden gelden alleen voor nieuwe kopers. 
 
Waarom wordt de WOZ waarde bepaald op de marktwaarde bij vrije verkoop terwijl dit niet kan?  
 
De gemeente heeft geen eigen ruimte om dit te regelen: we moeten ons aan de wet houden. 
Hierin is bepaald hoe en waarop de waarde wordt bepaald. Ook wordt exact bepaald wanneer 
gehele of gedeeltelijke kwijtschelding mogelijk is. 
 
Is het mogelijk om, als we willen verkopen, de woning te laten taxeren? 
 
Ja, dit kan wat ons betreft al wel plaats vinden (taxatie blijft wel enige tijd gelden). 
 
Mogen we zelf de makelaar kiezen? 
 
Ja, mits de makelaar volledig op de hoogte is van de GE-regeling en aangesloten is bij NVM 
makelaars.  
De verantwoordelijkheid voor de juiste makelaarskeuze ligt bij de verkoper. Meer informatie is 
vanaf 1 juni 2016 beschikbaar via de website www.heerhugowaard.nl/wonen/Primeurfonds 
 
Wie bepaalt tegen welke prijs de woning verkocht moet worden? Er zou toch geen verlies voor de 
eigenaar zijn bij verkoop? 
 
De gemeente (als erfverpachter) bepaalt op basis van de taxatie en de erfpachtvoorwaarden in 
de overeenkomst de verkoopprijs. Afhankelijk van de situatie op de woningmarkt is het mogelijk 
dat een verlies wordt geleden.  
 
Als gemeente en Woonwaard overeenstemming bereiken wat zijn dan de gevolgen voor de 
huidige eigenaren?  
 
Dit punt wordt mee genomen in de verdere gesprekken met Woonwaard en daar komen wij bij u 
terug zodra er meer duidelijkheid is.   



 

 
 
 
 
 
Actiepunten gemeente: 
 

 De huidige eigenaren tijdig informeren over de wijziging van de erfpachtvoorwaarden en 
eventuele ontwikkelingen tussen Woonwaard en de gemeente.  

 De gemeente zal de directeur van Cocensus uitnodigen om bij de volgende vergadering 
een uitleg te geven over de WOZ waarde. 

 De gemeente actualiseert haar website en plaatst daar de actuele informatie over de GE-
regeling. 

 
 

 




