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Akkoord 
team(project)leider;

Onderwerp: Verlaging canon Rokerijweg 8 te 
Huizen

1. Instemmen met bijgevoegde brief waarin de herziene canon voor Rokerijweg 8 te Huizen wordt 
aangekondigd;

2. Deze herziening (verlaging) van de canon bij de eerst volgende begrotingsactualisatie mee te nemen.
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Toelichting:

Hieronder volgt een overzicht op welke wijze de canon is berekend.

Rentepercentage Grondwaarde Canon/m®

Zie voor nota: vervolgvel 8-12-2020/cnf. verlaging canon Rokerijweg 8 2020

Grondwaarde
De grondwaarde wordt bepaald aan de hand van de oorspronkelijke grondwaarde gerelateerd aan de 
prijsindex van de gezinsconsumptie van de afgelopen vijfjaar. De waarde voor 2020 wordt op deze 
basis berekend op € 83,43.

2015
2020

3,81
1,51

€ 77,69 
€ 83,43

2,96
1,26

Rentepercentage
Volgens de van toepassing zijnde erfpachtvoorwaarden wordt de canon vastgesteld aan de hand van 
het gemiddelde rentepercentage in de afgelopen vijfjaar (rentepercentage geldlening NV Bank 
Nederlandse Gemeenten) en een van de oorspronkelijke grondwaarde (2015) afgeleide nieuwe 
grondwaarde (2020). Het rentepercentage is een gemiddeld percentage van de afgelopen vijfjaar 
(waartegen de gemeente in die periode geldleningen voor 25 jaar vast kon aangaan) verhoogd met
0,25 procentpunt. Hieruit volgt een percentage van 1,51%.

Aanleiding
Op 30 november 2020 dient de lopende erfpachtcanon voor de heer G.J. Visser aan Rokerijweg 8 
herzien te worden. De canon wordt om de 5 jaar aangepast.

Argumentatie
Momenteel bedraagt de canon jaarlijks € 3.365,52 (sinds 1 december 2015). Door de 
bovengenoemde methodiek wordt de canon verlaagd naar € 1.432,62 per jaar.

Alternatieven
Een alternatief zou kunnen zijn om de grond opnieuw te taxeren zodat een hogere grondwaarde wordt 
bereikt. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat dit alternatief juridisch niet houdbaar is omdat de 
algemene bepalingen voor het in erfpacht uitgeven van industriegronden een hertaxatie niet mogelijk 
maken.

Communicatie
Niet van toepassing.

Uitvoering en evaluatie
De heer G.J. Visser wordt over uw besluit geïnformeerd.

Kaders
Op de uitgifte van uw grond zijn de algemene bepalingen van 1949 (gewijzigd in 1955, 1970 en 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 met als uitgangspunt om een marktconforme grondwaarde te bereiken.

Financiën
De herziening (verlaging) van de canon wordt bij de eerst volgende begrotingsactualisatie 
meegenomen.

In de bijlage van de brief die aan de heer Visser wordt verstuurd, wordt de berekeningsmethodiek van 
de nieuwe canon uitgelegd.

Jaarlijkse canon 
(1.137 m") 
€ 3.365,52 
€ 1.432,62
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Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Omgeving
Beleid,

Bijlagen
- Concept-brief canonherziening Rokerijweg 8;
- Herzienings/berekeningssystematiek van de canon;
- CBS: Directe berekening huurprijsaanpassing (indexering huren);
- Rentepercentage geldlening NV Bank Nederlandse Gemeenten.


