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50.000 Koen de Lange wees de raad woensdag op enorme prijsstijgingen, soms van
50.000 euro tot zelfs uitschieters van 530.000 euro extra aan erfpachtgelden.
„Het systeem deugt niet. De raad kan niet meer de andere kant op blijven kijken.”

door Richard van 
de Crommert

AMSTERDAM • Voor wie
graag fietst en tegelijker-
tijd wat wil opsteken
over de Amsterdamse
stadsnatuur, is vanaf
deze week een Spinoza-
fietstocht beschikbaar.

De route gaat langs elf
plekken in de stad. Op
die plekken staan bank-
jes om even op te zitten
en te luisteren naar de
bijbehorende verhalen.
Er worden op die plek-
ken via een podcast ver-
halen verteld door we-
tenschappers, bewoners,
maar ook door bijvoor-
beeld specialisten van
Artis. Fietsers kunnen de
podcast luisteren op hun
eigen telefoon en met
hun eigen oordopjes of
koptelefoon.

De fietstocht, vanaf de
Stopera tot aan het Nel-
son Mandela-park, is
samengesteld door Nan-
da van Bodegraven. „We
wonen met zijn allen in
Amsterdam. We zijn niet
alleen met mensen. Dat
past bij het denken van
filosoof Spinoza, een van
de belangrijkste filosofen
die de hoofdstad heeft
voortgebracht”, zo zegt
Van Bodegraven. „In de
zeventiende eeuw dacht
men dat de mens de

kroon was op de schep-
ping, maar Spinoza zei
dat mensen een onder-
deel van de natuur zijn.”

Spinoza was belangrijk
voor Amsterdam. „Maar
omgekeerd ook”, zegt
Van Bodegraven. „Am-
sterdam was ook belang-
rijk voor Spinoza. De
vrijheid van de gouden
eeuw, die natuurlijk ook
een schaduwzijde had,
leverde ook persvrijheid
en godsdienstvrijheid op.
De Nederlandse hoofd-
stad was mede daardoor
relatief een van de meest
vrije steden in Europa.
Daardoor was er meer
mogelijk in Amsterdam
dan elders. In dat vrije
klimaat kon het denken

van Spinoza tot bloei
komen.”

Door de fietstocht is
Van Bodegraven de stad
anders gaan ervaren. „Nu
heb ik het idee dat ik in
een soort park woon”,
zegt ze. 

Wie bij het bankje in
het Oosterpark naar het
bijbehorende verhaal
luistert krijgt het verhaal
over een zeldzaam pad te
horen. „Een afbeelding
van dit pad zit verwerkt
in de leuning van het
bankje dat in het Ooster-
park staat. Deze leunin-
gen zijn gemaakt van
afvalplastic.”

De fietsroute is te vinden
op de website vrijheidva-
namsterdam.nl

Tocht door stadsnatuur
Fietsroute langs denkwereld van filosoof Spinoza

Nanda van Bodegraven bij een van de elf bankjes: „Met de Spino-
zaroute kunnen we ervaren dat we onderdeel zijn van de na-
tuur.” FOTO RICHARD MOUW

Documenten schetsen beeld van ambtenaren die deskundigenrapporten naar hun hand zetten

TWIJFELS OVER
ERFPACHTMOTIEVEN

Afgelopen maand
verscheen een
vernietigend erf-
pachtrapport van
onderzoeksbu-

reau Berenschot dat de twee
bestaande erfpachtsyste-
men (het ’oude’ voortduren-
de en het in 2016 ingevoerde
’eeuwigdurende’) fel bekri-
tiseerde.

Nu blijkt dat ook in de pe-
riode voor 2014 vraagtekens
bij de motieven van het Am-
sterdamse ’grondbedrijf ’,
dat over erfpacht gaat, kun-
nen worden gezet. Vooral de
belangen van de gemeente
moesten worden gediend,
valt af te leiden uit stukken.
Huiseigenaren moeten
daarvoor de knip trekken.
„Het is dus nog erger dan we
al wisten”, zeggen voorlie-
den van erfpachtbelangen-
verenigingen. Zij wijzen er-
op dat wijzigingen van toen
nog altijd voelbaar zijn in
huidige contracten tussen
bewoners en gemeente. „Uit
alles blijkt: er was maar een
doel: geld binnenharken
voor de gemeente, ten koste
van de inwoners”, zegt erf-
pachtexpert Laurens Loch-
tenberg van de Amsterdam-

se Woon- en Erfpachtver-
eniging (AWEF).

De Telegraaf diende in
2019 een Wob-verzoek bij de
gemeente in waarin om in-
terne documenten over de
totstandkoming van het erf-
pachtbeleid werd verzocht. 

Ambtenaar
Na maandenlange vertra-

ging dwong de rechtbank de
gemeente in mei de stukken
openbaar te maken op straf-
fe van een dwangsom. Uit de
opgevraagde documenten
komt naar voren dat met na-
me één belangrijke ambte-
naar van de afdeling Grond
en Ontwikkeling jarenlang
een bedenkelijke rol ver-
vult. Naast het aandragen
van professoren voor com-
missies, het schrijven van

opdrachtbrieven met de
vraagstelling, het opstellen
van (concept)rapporten
blijkt dat achter de scher-
men druk wordt uitgeoe-
fend op hoogleraren om
voor de gemeente onwelge-
vallige passages in ’onafhan-
kelijke’ rapporten te wissen. 

Dat speelt
zich af in de
tijd van
voormalig
wethouder
Maarten van
Poelgeest
(GL), zo rond 2014. Uit stuk-
ken komt naar voren dat de
grondprijsadviseur van Van
Poelgeest zijn taak als volgt
omschrijft. „Ik denk dat het
erop uitdraait dat ik ook wat
schrijfwerk doe, dat aan hen
(de professoren, red.) voor-
leg en het vervolgens hun
stuk wordt met hun namen
erop.” 

„De wijziging van de Alge-
mene Bepalingen levert de
gemeente geen financieel
voor- of nadeel op”, wordt
aan de raad voorgehouden.
Maar het blijkt dat de ge-
meente vooral aan haar ei-
gen financiën denkt. In
plaats van onafhankelijk ad-
vies over de hoogte van het
canonpercentage, blijkt dat
ambtenaren eerst een tekst-
voorstel doen en dat vervol-
gens voorleggen aan hoogle-
raren. Het wordt gepresen-
teerd als conclusie van de
deskundigen, die de op-
dracht kregen een op winst

gerichte rekenwijze de ge-
meentelijke werkwijze te
’bevestigen’.

Er blijkt meer opmerke-
lijks in de Wob-stukken te
lezen. Zo blijkt dat verschil-
lende professoren de door
Van Poelgeest bedachte for-
mule moeten toetsen. Amb-

tenaren zoeken dus louter
naar hoogleraren die de
door de wethouder bedach-
te formule kunnen onder-
schrijven. Een andere hoog-
leraar die aan de TU Delft
werkt en veel over het Am-
sterdamse erfpachtsysteem

weet wordt afgeserveerd.
Zij is volgens de interne
stukken ’besmet’ met teveel
kennis van de huidige syste-
men.. „Nadeel kan zijn dat
ze zich beroept op jurispru-
dentie en wellicht minder
goed loskomt van de huidige
praktijk.”

Daarom
wordt uitge-
weken naar
andere pro-
fessoren.
Die commis-
sie van drie

wijzen concludeert dat het
plan van wethouder Van
Poelgeest tot grote kosten-
stijgingen kan leiden voor
Amsterdammers en waar-
schuwt daar intern voor. De
grondprijsambtenaar vindt
dat minder relevant. „De

commissie laat zich trou-
wens heel erg leiden door
budgetneutraliteit... Hoe
fiets ik dat eruit?”, wordt in-
tern gevraagd. Terwijl bud-
getneutraliteit het uitgangs-
punt is van het college.

De ambtenaar tracht de
waarschuwingen uit het
stuk te verwijderen. Maar
de professoren reageren
ontstemd en eisen dat hun
tekst blijft staan. „Het pro-
bleem is simpel: als iemand
een huis heeft met een ca-
non die nog twintig jaar
loopt en inmiddels de helft
onder de waarde staat geno-
teerd, dan heeft hij een in-
centive om niet te verkopen.
Hoe zwaar die incentive
weegt, hangt af van de om-
standigheden, maar dat die
er is staat buiten kijf. Onze
tekst dus laten staan.”

Onwelgevallig
Dat de ambtenaar veel ge-

legen is om de voor de ge-
meente onwelgevallige tekst
uit het onafhankelijke ad-
vies te verwijderen, blijkt
uit het feit dat hij zich tot
wethouder Van Poelgeest
wendt. Die moet zijn in-
vloed uitoefenen op de pro-
fessoren. „Jij belt met [ge-
lakt], licht je positie en over-
wegingen toe. Haalt hem
over de volgende twee zin-
nen te schrappen: ’De duur
van lagere verkoopvolumes
en hoogte van de vraagprij-
zen is ongewis, maar de
commissie denkt dat de ef-

fecten wel eens aanzienlijk
kunnen zijn. Aldus heeft in-
voering van het nieuwe stel-
sel een negatief effect op de
marktliquiditeit.”

Iets dat niet gewaardeerd
wordt door de onafhankelij-
ke deskundigen. Eén van de
professoren dreigt zelfs zijn
steun in te trekken als de ge-
meente haar eigen visie
doorzet, schrijven zij in
maart 2014. Wethouder Van
Poelgeest is dan bijna aan
het eind van zijn wethou-
derstermijn. De onderzoe-
kers -die zo’n 2,5 week de
tijd kregen om met een ad-
vies te komen- schrijven dat
ze daarom met de nieuwe
wethouder in gesprek wil-
len. „Daar is extra reden toe
nu de gemeente zo duidelijk
van mening verschilt met
onderdelen van ons advies.” 

De ambtenaren schrijven
dat het ’wellis niettes gedoe’
ontstaat over hun opmer-
kingen over zorgen over de
verkoopbaarheid van wo-
ningen. „Wij hebben al eer-
der voorgesteld deze op-

merkingen weg te laten.”
Als een ambtenaar zijn zin
niet krijgt, komt het op een
andere manier toch terug in
een beleidsstuk. In een van
de ambtelijke stukken: „We
worden er wel een beetje
schizofreen van. Het stuk
meeschrijven waar je zelf
kritiek op levert......” 

Tekstwijzigingen
Lochtenberg van de

AWEF is geshockeerd. „De
ruzie en het bijna opstap-
pen van één van de professo-
ren die genoeg heeft van de
tekstwijzigingen wordt niet
gemeld aan de gemeente-
raad. En het voorschrijven
van de rapporten van de ’on-
afhankelijke professoren’
door de ambtenaar is ver-
zwegen. Waar de ambte-
naar de eerste auteur is, ver-
dwijnt zijn naam in de defi-
nitieve versie.” Hij zegt dat

rapporten van toen direct
effect hebben op het huidi-
ge erfpachtstelsel. „Hele pa-
ragrafen en de conclusies
uit deze rapporten komen
terug in het eindrapport
over eeuwigdurende erf-
pacht ’Schoon Schip’, waar-
op het hele erfpachtstelsel
is gebaseerd. Het blijkt veel
bedroevender met de con-
sumentenbescherming ge-
steld dan uit het Berenscho-
trapport naar voren komt.
Een nader onderzoek, bij-
voorbeeld een raadsenquê-
te, naar dit handelen van de
gemeente is noodzakelijk.”

Eenzelfde mening is Koen
de Lange van erfpachtersbe-
langengroep SEBA toege-
daan. Hij wijst de raad op
enorme prijsstijgingen,
soms van 50.000 euro tot
zelfs uitschieters van
530.000 euro extra aan erf-
pachtgelden. „Het systeem
deugt niet. De raad kan niet
meer de andere kant op blij-
ven kijken.”

CDA-raadslid Diederik
Boomsma, die eerder Be-
renschot aan het werk zette,
noemt het „ongekend hoe
de gemeente zich in allerlei
bochten wringt om de erf-
pachtinkomsten omhoog te
schroeven. Is wat aan de
raad wordt gepresenteerd
als onafhankelijk onder-
zoek dat ook, als blijkt dat de
gemeente dat op tal van ma-
nieren wilde manipuleren?
Terecht dat die hoogleraren
woedend worden. Maar ver-
volgens wordt het dus wel
beleid. Hoe meer naar bo-
ven komt, hoe gekker het
wordt. Het hele erfpacht-
stelsel kraakt en stinkt. En
iedere keer wordt duidelij-
ker: dit falende beleid moet
van tafel.”

Over de onafhankelijkheid van
rapporten wordt in de Stopera
getwijfeld. FOTO AEROVISTA

CDA’er Boomsma: „Ongekend hoe de gemeente zich in allerlei boch-
ten wringt om de erfpachtinkomsten omhoog te schroeven.”
FOTO RICHARD MOUW

Het ’moderniseren’ van het Am-
sterdamse erfpachtsysteem dat
volgens het college van B en W
op basis van diverse onafhanke-
lijke adviezen is gestoeld, blijkt
niet zo onafhankelijk als wordt
voorgesteld. Uit Wob-stukken
blijkt dat ambtenaren sterk stu-
rend handelden, in stukken van
hoogleraren rommelden en on-
welgevallige passages verwij-
derden. „Dit lijkt op doelbewus-
te manipulatie om de gemeente
rijker te maken”, klinkt het bij
belangenbehartigers.

Koen de Lange
(rechts)

verzet zich al
jaren tegen

het gemeente-
lijke ’afroom-

beleid’.
ARCHIEFFOTO

RONALD BAKKER 

Wethouder
Marieke van
Doorninck
(GL) is nu
verantwoor-
delijk voor het
erfpachtbe-
leid, dat onder
haar voorgan-
gers werd
aangepast.
FOTO
RICHARD MOUW

door Mike Muller 

Professor dreigde
samenwerking te stoppen

Laurens Lochtenberg deed veel onderzoek naar de erfpachtstuk-
ken. Hij is geschokt over de werkwijze.
FOTO RICHARD MOUW

STADSVERHALEN

De gemeente Amsterdam kon woens-
dag niet ingaan op gerichte vragen,
maar belooft die later te sturen. Wel
zegt een woordvoerder van wethouder
Marieke van Doorninck (Grondzaken):
„In een deel van de vragen wordt ver-
wezen naar e-mailcorrespondentie.
Deze mails vloeien voort uit de periode
van de modernisering van het erfpacht-
stelsel onder leiding van Van Poelgeest
(tot 2014). Dit is de periode voorafgaand
aan de Vernieuwing van het Erfpacht-
stelsel (VES) onder leiding van wethou-
der Van der Burg en dus ook voordat de
Grondwaardecommissie in beeld was.
In het coalitieakkoord 2014-2018 was
opgenomen dat een onafhankelijke
commissie zou adviseren over de
grondwaardebepaling van eeuwigdu-
rende erfpacht. Het bepalen van de
waarde van eeuwigdurende erfpacht
was een belangrijk onderdeel van de
VES, daarom is ervoor gekozen om
advies te vragen aan een onafhankelijke
commissie. Om de onafhankelijkheid te
waarborgen heeft de gemeente stukken
geleverd, maar is verder niet betrokken
geweest bij de totstandkoming van het
advies. Pas op het moment dat de
grondwaardecommissie het advies
openbaar heeft gemaakt heeft project-
team VES het rapport ontvangen. De
Grondwaardecommissie is dus nadruk-
kelijk vooraf om een onafhankelijk ad-
vies gevraagd. Het is ons niet bekend
waardoor de suggestie is gewekt dat er
door een of meerdere ambtenaren is
meegeschreven aan het rapport van de
Grondwaardecommissie. Een deel van
de correspondentie die verstrekt is, is
uit 2014 of eerder. „Dit is vóór de Ver-
nieuwing van het erfpachtstelsel en de
Grondwaardecommissie uit 2015.”

’NA 2014 NIET BIJ 
ADVIES BETROKKEN’ 


