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Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
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Datum indiening: 14 juli 2022 

Datum antwoord: 14 september 2022 

Onderwerp:  erfpachtovereenkomst TC Zon en Wind 

 
Inleiding 
De TC Zon en Wind heeft een erfpachtovereenkomst waarin geen verlichting is opgenomen. Deze overeenkomst dateert van 
begin deze eeuw en loopt in 2033 af. De TC Zon en Wind telt om en nabij de 1000 leden met meerdere trainers. Vanaf half 
september tot half april is het niet mogelijk na ongeveer half vijf te spelen. De TC Zon en Wind is gelegen in de omgeving van 
andere sportverenigingen, waar verlichting aanwezig is en ook na genoemd tijdstip gespeeld kan worden. Dit  wordt  als 
ongelijkheid ervaren.TC Zon en Wind heeft herhaaldelijk verzoek gedaan om inhoudelijk in overleg te gaan over een 
aanpassing van de erfpachtovereenkomst .  
 
Vraag 1 
Kan het college aangeven waarom er verschillende erfpachtovereenkomsten zijn voor een nagenoeg zelfde terrein.  
 
Antwoord 
Voor het gebied waar o.a. het terrein van TC Zon en Wind ligt is in het bestemmingsplan ‘Stedelijk Gebied’ gesteld dat het de 
bestemming heeft van Sport met specifieke bouwaanduiding ‘zonder lichtmasten’. Voor de rest van het sportpark Naarden 
geldt deze specifieke bouwaanduiding niet. In erfpachtovereenkomsten wordt aangesloten bij de geldende 
omgevingsvoorschriften en dus is in de erfpachtovereenkomst met TC Zon en Wind opgenomen dat het gaat om banen 
zonder verlichting, inclusief de bepaling dat hier geen wijzigingen aan mogen worden gedaan.   
Wat betreft de juridische opzet en basis, is de erfpachtovereenkomst van het ernaast gelegen tennisterrein overigens  
gelijkvormig met die van TC Zon en Wind.  
De inhoud van deze erfpachtovereenkomsten is een vastlegging van de situatie die ten tijde van het afsluiten (in de jaren ’90 
van de vorige eeuw) feitelijk aan de orde was. Die feitelijke situatie verschilt tussen de verschillende terreinen, onder andere 
wat betreft de aan- / afwezigheid van lichtmasten. 
 
Vraag 2 
Ziet het college een mogelijkheid om TC Zon en Wind een nieuwe erfpachtovereenkomst te geven? Zo nee. Waarom niet? Zo 
ja. Waarom gebeurt dit dan niet? 
 
Antwoord 
Nee, het college ziet die mogelijkheid niet. Ook in een nieuwe erfpachtovereenkomst zal weer aangesloten moeten worden 
bij de omgevingsvoorschriften uit het bestemmingsplan. Er is dus eerst een aanpassing van of besluit tot afwijking van het 
bestemmingsplan nodig. Waarbij opgemerkt kan worden dat de situatie wat betreft de directe omgeving, o.a. in relatie tot de 
woningen grenzend aan het terrein, op dit moment niet anders is dan ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan. 
 
Vraag 3 
Is het college zich bewust van het feit dat TC Zon en Wind al meerdere keren een verzoek tot wijziging van de 
erfpachtovereenkomst heeft gedaan? Zo ja waarom is er dan niet inhoudelijk op dit verzoek ingegaan?  
 
Antwoord 
Ja, het college is zich hiervan bewust. Daarover is meerdere malen contact geweest tussen de gemeente en TC Zon en Wind. 
Aan de vereniging is in reactie op deze verzoeken zowel schriftelijk, per mail als mondeling, telefonisch aangegeven waarom 
niet op hun verzoeken tot wijziging van de overeenkomst ingegaan kon worden.  
Zie ook het antwoord op vraag 2. 
 
 
Vraag 4 
Is bij deze erfpachtovereenkomsten de juridische rechtspersoon van belang? Zo ja waarom wordt dit dan niet aangegeven? 
 
Antwoord 
Nee, de juridische rechtspersoon is niet van belang bij deze erfpachtovereenkomsten.   
 


