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Aan de Raad, 
De heer M. Tonissen heeft de percelen grond ter grootte van ± 19.007 m 2 gelegen aan de Veerweg 1a te 
Nieuw Vossemeer in erfpacht. De gronden zijn eigendom van de gemeente en thans in gebruik als 
recreatieterrein. De erfpachtovereenkomst loopt tot 31 december 2014 en voor 31 december 2013 dient 
erfpachter een besluit te nemen over al dan niet verlengen van de overeenkomst met 5 jaar. De heer 
Tonissen wil geen verlenging van het contract en wil de gronden aankopen, mede gezien de 
investeringen die hij op de camping wil gaan doen. 

De gronden zijn getaxeerd op 6 200.000,- en de heer Tonissen heeft aangegeven akkoord te gaan met dit 
aanbod. De gronden worden in de huidige staat verkocht met kosten koper en de levering vindt uiterlijk 31 
december 2013 plaats. 

De verkoop past in het gemeentelijk grondbeleid en het gemeentelijk beleid inzake afstoting 
gemeentelijke eigendommen. 
Door de verkoop wordt ook een claim voor een te betalen vergoeding voor de aanwezige opstallen 
vermeden bij opzegging erfpachtovereenkomst. 

De boekwaarde bedraagt 0 22.761,- zodat de meeropbrengst ad. 0 177.239,- aan de algemene reserve 
toegevoegd kan worden. Per 1 januari 2014 komt de erfpachtcanon te vervallen en in de concept 
begroting 2014 is hier al rekening mee gehouden. 

Ingevolge de gemeentewet ex artikel 169 lid 4 dient dit voornemen tot verkoop gemeld te worden aan uw 
raad. U heeft de mogelijkheid tot het indienen van wensen en bedenkingen tot 1 november 2013. 

De heer Tonissen heeft ook interesse tot aankoop van de molen De Assumburg getoond. Dit aanbod 
dient nog nader uitgewerkt te worden voordat hier een beslissing over kan worden genomen. 
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