
                                                                                                                                                  MOTIE 
(art. 39 RVO) 

 

De raad van de gemeente Reimerswaal, in vergadering bijeen d.d. 3 maart 2015.  

 
Onderwerp 
Pilot uitgifte woningbouwgrond in erfpacht. 

 
De Raad,  
 
kennisgenomen hebbende  
dat meerdere gemeenten in Nederland recent zijn overgegaan tot de invoering van erfpacht om de 
woningmarkt te stimuleren, de benodigde hypotheek voor kopers te verlagen en inkomsten te ver-
werven voor de gemeente; 
 
constaterende 
dat ook de Zeeuwse experimenten met het in erfpacht uitgeven van woningbouwgronden, in lijn 
met de landelijke bevindingen, positief zijn verlopen. Zo zijn er in Goes inmiddels 35 overeenkom-
sten gesloten;  
 
overwegende  
dat de uitgifte van woningbouwkavels de laatste jaren sterk is achtergebleven; 
dat potentiële kopers nu nog afhaken, als gevolg van hogere eisen voor hypothecaire financiering; 
dat door de wijzigingen in de huursector de behoefte aan koopwoningen toeneemt onder de huur-
ders met een inkomen boven de inkomensgrens voor sociale huurwoningen; 
dat de erfpachtconstructie de financiering van een koopwoning voor meer potentiële kopers moge-
lijk maakt;     
 
en van mening zijnde 
dat de uitgifte van woningbouwgronden in erfpacht een goede stimulans zou zijn voor de woning-
bouw in Reimerswaal, 
dat de uitgifte van woningbouwgronden in erfpacht voor een belangrijke doelgroep de aankoop van 
een eerste of beter passende koopwoning binnen Reimerswaal mogelijk zou maken;  

 
draagt het college op 
 
de gemeenteraad voor de zomer een voorstel te doen tot 

 de realisatie van een pilot voor de duur van één jaar voor het uitgeven van woningbouw-
gronden in erfpacht in minimaal twee kernen in Reimerswaal 

 de pilot na het eerste jaar te evalueren en de uitkomsten daarvan voor te leggen aan de 
gemeenteraad.  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Ondertekening 
 
Hansweert, 18 februari 2015 
 
C.A. Verburg 
PvdA 
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