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Erfpachtcanon vanaf 1 december 2020
De hoogte van de canon voor het perceel Rokerijweg 8 bedraagt vanaf 1 december 2020 € 1.432,62 per 
jaar. In de bijlage kunt u lezen hoe dit bedrag is berekend. Ter voldoening van de herziene canon treft u 
bijgevoegd een factuur aan.

Waarom een wijziging?
Op de uitgifte van uw grond zijn de algemene bepalingen van 1949 (gewijzigd in 1955, 1970, 1974) voor 
het in erfpacht uitgeven van industriegronden van de gemeente Huizen van toepassing. Uit artikel 4a van 
de algemene bepalingen blijkt dat de canon na afloop van een vijfjarig tijdvak wordt herzien.

De canon is voor het laatst in december 2015 gewijzigd, zodat in december 2015 het vijfjarig tijdvak 
afloopt. Daarom is de canon per 1 december 2020 opnieuw vastgesteld.

Vragen
Voor eventuele vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer R. de Vries van de 
afdeling omgeving, team beleid van de gemeente Huizen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 
(035) 52 81 516 (di - vr). Zijn e-mailadres is r.devries@huizen.nl.
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Sinds 26 november 2019 bent u de erfpachter van het perceel Rokerijweg 8 te Huizen. Dit perceel is 
kadastraal bekend als perceelnummer 6094, sectie C groot 1.137 m^ gemeente Huizen. De gemeente 
verlaagt de canon voor dit perceel per 1 december 2020. In deze brief leest u meer over deze verlaging.
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