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Hoofdstuk 1 Inleiding Grondbeleid .  
 
Dit is de allereerste nota grondbeleid voor het openbare lichaam St. Eustatius.  
Het openbaar lichaam St Eustatius (OLE) heeft tot nu toe nog geen expliciet geformuleerd grond-
beleid. Er zijn wel enkele besluiten en verordeningen over de uitgifte van gronden vastgesteld, 
maar er ontbreekt een integraal door het bestuurscollege en de eilandsraad vastgesteld grond-
beleid, waarin de voor een grondbeleid relevante onderwerpen zijn benoemd en op elkaar zijn 
afgestemd. 
 
Grond is in de wereld een belangrijk en waardevol goed, maar op St Eustatius is grond relatief van 
zeer groot belang voor de burgers van het OLE. Het OLE is een van de grootste grondeigenaren 
van het eiland en grondgebruik is derhalve een belangrijk onderwerp op het eiland, omdat zoveel 
mensen afhankelijk zijn van de overheid voor het verkrijgen van een perceel /grond.  
 
Met de vaststelling van deze Nota Grondbeleid Sint Eustatius 2020 legt het openbaar lichaam vast 
op welke wijze zij haar grondbeleidsinstrumentarium inzet. De overheid voert grondbeleid om de 
grondmarkt efficiënt en rechtvaardig te laten verlopen en om daarbij publieke/ruimtelijke doelen 
te realiseren. De verplichting tot een Nota Grondbeleid vindt verder haar basis in de Financiële 
beheerverordening Sint Eustatius.  
 
Het Juridisch kader voor de nota grondbeleid is het Besluit begroting en verantwoording open-
bare lichamen BES jo. artikel 13 Verordening financieel beheer Sint Eustatius 2020. 

 
1. Het bestuurscollege dient op grond van het BBVBES jaarlijks in de begroting en het jaar-

verslag in te gaan op de visie ten aanzien van het grondbeleid en hoe dit wordt uitgevoerd, 
de (te verwachten) baten en indien van toepassing winstnemingen en eventuele reserves 
in relatie tot de risico’s. 

2. Minimaal een keer per vier jaar wordt door het bestuurscollege een Nota Grondbeleid 
opgesteld, uiterlijk voor het eerst in 2020. De vaststelling geschiedt door de eilandsraad. 

 
De daadwerkelijke uitgifte van gronden door het OLE vindt primair plaats op basis van de Eiland-
verordening van 4 december 1953 inzake het verhuren, verpachten of op andere wijze uitge-
ven van onroerende zaken toebehorende aan het eilandgebied St Eustatius . 
 
Deze nota neemt Good Governance ter harte en zal door stipulering van bestaand en nieuw beleid 
een bijdrage leveren aan een transparante en betrouwbare overheid.  
 

Paragraaf 1.2 Soorten Grondbeleid . 
 
Er zijn twee soorten grondbeleid actief en faciliterend. Actief grondbeleid rust meer op privaat-
rechtelijke wetgeving en faciliterend grondbeleid rust meer op publiekrechtelijke wetgeving. Het 
feit dat de overheid tegelijk “speler” is en “regulator”, en daarmee een dubbele pet kan hebben, 
vraagt om transparantie van beleid. 
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De algemene juridische regeling ten aanzien van deze privaatrechtelijke gronduitgifte- instru-
menten is te vinden in het Burgerlijk Wetboek BES. De bevoegdheden van het bestuurscollege 
en de Eilandsraad zijn geregeld in de Wet openbare lichamen BES en de Wet financiën open-
bare lichamen BES en uitgewerkt in het Mandaatsbesluit. Planschade en onteigening zijn pu-
bliekrechtelijk van aard. De regels omtrent planschade zijn opgenomen in de Wet grondslagen 
ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES en in de Eilandsverordening grondslagen ruimtelijke 
ontwikkelingsplanning. Onteigening vindt zijn basis in de Onteigeningwet BES. 
 

 
 
Daarnaast is de nota van belang omdat hiermee de bestaande werkwijze in beeld gebracht wordt, 
maar ook omdat met deze nota een aantal wijzigingen wordt doorgevoerd op de bestaande werk-
wijze.  

Paragraaf 1.3 Stand van zaken. 
 
Inhoudelijk schieten de huidige werkwijzen tekort. Op Statia zal in de toekomst een tekort ont-
staan aan grond om de woonbehoefte van de mensen op te kunnen vangen. De prijzen van grond 
stijgen behoorlijk op het eiland.   
 
De financiële instrumenten die door het OLE het meest gebruikt worden  zijn erfpacht en verhuur 
van gronden. Er wordt nauwelijks grond verkocht door het OLE en het aantal mensen dat op eigen 
grond een woning heeft, is beperkt. Het openbaar lichaam St Eustatius werkte tot nu toe niet met 
zogenaamde grond exploitaties. Het openbaar lichaam heeft in het verleden zelf woongebieden 
en een bedrijventerrein gerealiseerd met behulp van erfpachtconstructies.  
 
De gronden zijn verdeeld in wijken. Een wijk , de industriewijk is ,specifiek voor commerciële doel-
einden ontworpen. Er worden zowel percelen verhuurd als ook in erfpacht gegeven. 
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De huidige werkwijzen leiden niet tot de gewenste resultaten: 
 

• Zo wachten nog veel mensen op een kavel voor het bouwen van een woning of het 
bouwen van een bedrijfspand (circa 200 aanvragen); 

• De opbouw tussen het woningaanbod en de inkomenssituatie is vaak scheef en ver-
houdt zich slecht tot de initiële doelstellingen van het grondbeleid.  
De huisvesting is een probleem omdat er in principe te weinig sociale woningen zijn 
Anderzijds  zijn er een behoorlijk aantal mensen die goedkoop gebruik maken van de erf-
pacht. Mensen die anders wel een perceel eigen grond zouden kopen en nu veel minder 
betalen voor hun woning dan ze anders bij een bank zouden moeten betalen.  

• Er zijn een behoorlijk aantal mensen die het niet voor elkaar krijgen om binnen de 
gestelde termijn met de bouw van een woning te starten.  

• De processen voor de uitgifte van de gronden duren soms te lang; 
• Er zijn niet voldoende verkavelingen voorhanden; 
• Er zijn geen  financiële middelen voor de aanleg van wegen in nieuwe ontwikkelings-

gebieden; 
• Er is momenteel geen eenduidige procedure (kostenverhaal) ten aanzien van de sa-

menwerking met derden bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden gehanteerd; 
• De grondwaarden en de hoogte van de erfpachtcanons zijn in het verleden niet goed be-

rekend; 
• De prijzen van commerciële erfpacht en huur zijn moeten beter afgewogen worden in re-

latie tot de doelstellingen van het grondbeleid.  De huur van bijvoorbeeld agrarische grond 
is veel te laag.  

 
Een en ander maakt duidelijk dat het OLE onvoldoende gebruik maakt van de instrumenten die 
haar ter beschikking staan, waardoor de komende tijd de druk op de Statiaanse grond en woning-
markt behoorlijk toe zal nemen. Mede, omdat we in de toekomst het grondgebruik voor land-
bouw , commerciële activiteiten en natuur willen bevorderen, zal het OLE bestaande werkwijzen 
moeten herzien.  
 

Paragraaf 1.5 Leeswijzer. 
 
In de volgende hoofdstukken zal elk instrument gepositioneerd worden in relatie tot de te beha-
len doelen. Hiervoor worden eerst in hoofdstuk 2 de strategische doelen beschreven die door het 
OLE nagestreefd worden. Daarna volgt in hoofdstuk 3 een inventarisatie van de huidige instru-
menten met een beschrijving op welke manier het instrument ingezet wordt om de doelen te 
realiseren. Na enkele algemene uitgangspunten worden de drie vormen van uitgifte (verhuur, erf-
pacht en verkoop) besproken. 
 
In hoofdstuk 4 worden de nieuwe instrumenten beschreven om haar doelen te realiseren. 
De idee van dit hoofdstuk is om een uitgangspunt voor het nieuwe grondbeleid te creëren.  
Met name zijn het voorziene ruimtegebrek en de financiering van het grondbeleid belang-
rijke onderliggende thema’s voor dit hoofdstuk.  Het gaat hierbij om de instrumenten Grond-
exploitatie, aankoop van grond, onteigening en kostenverhaal.  
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Het vaststellen van de nota Grondbeleid leidt tot de noodzaak om hetgeen in dezer nota is 
besloten verder uit te werken. Zonder een goede uitwerking en daaropvolgende uitvoering 
wordt namelijk niet bereikt wat met het beleid wordt beoogd. Het implementeren en uitvoe-
ren van de Kadernota vergt de nodige inzet en capaciteit. 
 
Een beleidsnota is niet de aangewezen plek om de implementatie en uitvoering van het beleid 
verder in uit te werken. In een beleidsnota wordt beleid vastgelegd, de implementatie en uit-
voering volgen later. Hoofdstuk 5 staat stil bij de implementatie en uitvoering van dit beleid.  
 
Dit hoofdstuk gaat nader in op de voorwaarden en consequenties van de uitvoering en imple-
mentatie van het grondbeleid. Het hoofdstuk is slechts een overzicht van aspecten die aan de 
orde komen bij de implementatie en uitvoering van deze nota. Inhoudelijk dient het hoofdstuk 
dan ook te worden gezien als een eerste aanzet, in een volgend stadium zal een en ander 
opnieuw worden bekeken en vastgelegd. 

Hoofdstuk 2 Probleemanalyse  en doelen Grondbeleid  .  

Paragraaf 2.1 algemeen grondbeleid. 
 
De financiële instrumenten die door het OLE het meest gebruikt worden zijn erfpacht en verhuur 
van gronden. Er wordt nauwelijks grond gekocht of verkocht door het OLE. 
 
2.1.b Erfpacht.  
 
Erfpacht is het tijdelijk of langdurig in gebruik geven van grond van het openbaar lichaam St Eus-
tatius  aan een derde tegen een periodiek verschuldigde vergoeding ( de erfpachtcanon) en onder 
bepaalde voorwaarden.  
 
De erfpachter is bevoegd de grond van het openbaar lichaam St Eustatius te houden en te gebrui-
ken alsof hij eigenaar is, met inachtneming van de erfpachtvoorwaarden en de wet. Door middel 
van erfpacht houdt het openbaar lichaam St Eustatius  grip op haar grond. Via erfpachtbepalingen 
kunnen bedingen gemaakt worden, die ook aan rechtsopvolgers van de erfpachter en/of de ge-
bruikers van de grond worden opgelegd. 
 
Op St Eustatius  is erfpacht een veel ingezet instrument. Nagenoeg alle terreinen worden in erf-
pacht uitgegeven. 
 
 
 
 
 
2.1.c.Huur. 
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Verhuur is een privaatrechtelijke overeenkomst waarbij het openbaar lichaam St Eustatius zich 
verbindt om de andere partij het genot van een stuk grond te doen hebben gedurende een be-
paalde tijd en tegen een bepaalde (huur)prijs. Iedereen kan in aanmerking komen voor een per-
ceel huurgrond. Verhuur van gronden vindt momenteel plaats als het landbouw-of veeteelt grond 
betreft. Of aan de industrieweg voor commerciële doeleinden. 
 
De gronden zijn verdeeld in wijken. Een wijk , de industriewijk is, specifiek voor commerciële doel-
einden ontworpen. Er worden zowel percelen verhuurd als ook in erfpacht gegeven. 
Het openbaar lichaam St Eustatius werkte tot nu toe niet met zogenaamde grondexploitaties. Het 
OLE heeft in het verleden zelf woongebieden en een bedrijventerrein gerealiseerd met behulp 
van erfpachtconstructies.  
 
De prijs van de grond is, of het nu gaat over verhuur of erfpacht, qua formule gelijk te scha-
kelen met de prijs die iemand betaald als diegene een hypotheek heeft op de grond. Namelijk 
de waarde van de grond (de grondwaarde )  vermenigvuldigd met een percentage als ver-
goeding voor de grond.  
 
Het staat het bestuur van de OLE volledig vrij om daarin verschillende vergoedingen te han-
teren omdat het privaatrechtelijke overeenkomsten betreft, maar als basis voor de te volgen 
beleidslijn is het uitgangspunt grondwaarde maal percentage (gelijk aan hypotheek rente) 

Paragraaf 2.2 probleemanalyse grondbeleid. 
 
De huidige werkwijzen leiden niet tot de gewenste resultaten: 
 

• Zo wachten nog veel mensen op een kavel voor het bouwen van een woning of het 
bouwen van een bedrijfspand (circa 200 aanvragen); 

• De opbouw tussen het woningaanbod en de inkomenssituatie is vaak scheef en ver-
houdt zich slecht tot de initiële doelstellingen van het grondbeleid.  
De huisvesting is een probleem omdat er in principe te weinig sociale woningen zijn 
Anderzijds zijn er een behoorlijk aantal mensen die goedkoop gebruik maken van de erf-
pacht . Mensen die anders wel een perceel eigen grond zouden kopen en nu veel minder 
betalen voor hun woning dan ze anders bij een bank zouden moeten betalen.  

• Er zijn een behoorlijk aantal mensen die het niet voor elkaar krijgen om binnen de 
gestelde termijn met de bouw van een woning te starten.  

• De processen voor de uitgifte van de gronden zijn niet efficiënt en duren te lang; 
• Er zijn niet voldoende verkavelingen voorhanden; 
• Er zijn geen financiële middelen voor de aanleg van wegen in nieuwe ontwikkelings-

gebieden; 
• Er is momenteel geen eenduidige procedure (kostenverhaal) ten aanzien van de sa-

menwerking met derden bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden gehanteerd; 
• De grondwaarden en de hoogte van de erfpachtcanons zijn in het verleden niet goed be-

rekend; 
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• De prijzen van commerciële erfpacht en huur zijn moeten beter afgewogen worden in re-
latie tot de doelstellingen van het grondbeleid.  De huur van bijvoorbeeld agrarische grond 
is veel te laag.  

• Het straatbeeld bevat een behoorlijk aantal panden die niet meer bewoonbaar zijn. De 
eigenaren worden niet gestimuleerd om hun bezit te renoveren en te onderhouden in het 
kader van de openbare orde en veiligheid. Met name het orkaangevaar brengt met zich 
mee dat vergane en onbewoonbare huizen de veiligheid van de omwonenden in het ge-
ding brengen.  

 
Een en ander maakt duidelijk dat het OLE onvoldoende gebruik maakt van de instrumenten die 
haar ter beschikking staan, waardoor de komende tijd de druk op de Statiaanse grond en woning-
markt behoorlijk toe zal nemen. Mede, omdat we in de toekomst het grond gebruik voor land-
bouw , commerciële activiteiten en natuur willen bevorderen, zal het openbaar lichaam St Eusta-
tius haar bestaande werkwijzen moeten herzien.  
 

Paragraaf 2.3 doelen grondbeleid. 
 
Met het vaststellen van de Nota Grondbeleid streeft het openbaar lichaam St Eustatius de vol-
gende  doelen na. 
 
Sociaal Economische doelen :  

- het stimuleren van economische activiteiten 
- het realiseren van kwalitatief goede woningbouwlocaties en locaties voor bedrijven, 

met name voor kleinschalige boerenbedrijven; 
- het tegengaan van speculatie; 
- het stimuleren van eigen woning bezit op eigen grond. 

 
Sociaal maatschappelijke doelen : 

- het behoud van de waarden en de kwaliteiten van St. Eustatius ; 
- het creëren van openbare orde en veiligheid door bezit te renoveren en te onderhou-

den; 
- het voor jonge mensen eerder mogelijk maken om gronden te verkrijgen ten be-

hoeve van het bouwen van een eigen woning; 
- het voor mensen met lagere inkomens eerder mogelijk maken om gronden te ver-

krijgen ten behoeve van het bouwen van een eigen woning; 
 
Doelen in het kader van Infrastructurele ontwikkeling : 

- het bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van St Eustatius . 
- financiële middelen genereren voor de aanleg van wegen in nieuwe ontwikkelings-

gebieden. 
 
Doelen in het kader van natuurbehoud  : 

- het bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van St Eustatius . 
 
Behoorlijk bestuur is een randvoorwaarde aan bovenstaande doelen echter de overheid heeft 
zelf ook haar verantwoordelijkheid :  
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- het zorg dragen voor een goede uitvoering van het ruimtelijk beleid; 
- het op een goede wijze afstemmen van het gronduitgiftebeleid op het ruimtelijk be-

leid; 
- het werken aan de hand van open en transparante processen; 
- het leveren van een bijdrage aan een zorgvuldig besluitvorming en het voorkomen van 

willekeur; 
- het terugdringen van de wachtlijsten voor een huurgrond, erfpachtgrond of  woning; 
- het ontsluiten van een aantal actieve beleidsinstrumenten zoals gronduitgifte van 

bouwrijpe gronden: 
 
 
Hoofdstuk 3 Beleid bestaand instrumentarium.  
 
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze het openbaar lichaam St Eustatius gronden 
na vaststelling van de Nota Grondbeleid St Eustatius  gaat uitgeven. Na enkele algemene 
uitgangspunten worden de bestaande drie vormen van uitgifte (verhuur, erfpacht en ver-
koop) besproken. 
  

Paragraaf 3.1 Bestaande werkwijzen algemeen. 
 
Het openbaar lichaam St Eustatius geeft gronden in principe uit in erfpacht. 
Uitzonderingen hierop zijn: 

- onbebouwde gronden voor agrarische functies (landbouw, veeteelt, aquacul-
tuur en tuinbouw) 

- gronden voor algemene passende functies als natuur, landschap, cultuur, eco-
logie en archeologie; 

- onbebouwde gronden ten dienste van sport en spel en dagrecreatie; 
 
Deze gronden worden in huur uitgegeven.  De gronden die liggen in be-
schermd natuurgebied worden niet verhuurd en niet bebouwd. 

Gronden waarin zich kabels, leidingen, afwatering of andere algemene voorzieningen be-
vinden en het vanuit algemeen en openbaar belang wenselijk is deze in eigendom te be-
houden om de genoemde zaken veilig te stellen of te beschermen worden niet verkocht, 
maar in erfpacht of huur uitgegeven. 
 
Water, watergangen en  kuststroken worden vanwege hun algemene belang in het kader van 
een goede waterhuishouding niet in erfpacht, verhuur of eigendom uitgegeven. 
 
 
Onder onbebouwde gronden worden ook gronden verstaan met geringe en kleinschalige be-
bouwing welke eenvoudig kan worden verwijderd. Dit betekent dat het niet mogelijk is om een 
permanent woonhuis te realiseren op bijvoorbeeld  huurgronden met een agrarische functie. 
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Dientengevolge kan op dergelijke huurgronden ook geen permanente bewoning plaatsvin-
den. Dat betekent dat het niet mogelijk is om een deel van een huurperceel om te zetten naar 
erfpacht teneinde permanente bewoning mogelijk te maken 

Paragraaf 3.2 Erfpacht. 
 
Op St Eustatius is erfpacht een veel ingezet instrument. Nagenoeg alle terreinen worden in erf-
pacht uitgegeven. De besluiten voor erfpacht worden genomen door het bestuurscollege. Het 
bestuurscollege hanteert bij haar bevoegdheid de daartoe vastgestelde richtlijnen. De directie 
ENI adviseert het bestuurscollege over de uit te geven erfpachtgronden. 
 
Uitgifte in erfpacht door het openbaar lichaam St Eustatius  kan worden gezien als een sociaal 
systeem. Particulieren kunnen via het aanvraag- en toewijzingssysteem van het OLE een perceel 
in erfpacht verkrijgen voor woningbouw. Zij hoeven geen aankoopsom voor de grond beschikbaar 
te hebben of te lenen, maar ze betalen jaarlijks de erfpachtcanon. Het is voor hen hierdoor mo-
gelijk om op deze grond een woning te bouwen tegen een lagere prijs. Bedrijven worden door 
erfpacht niet direct geconfronteerd met een bedrag voor aankoop van de grond.  
 
Tegelijkertijd profiteert de overheid van de waardestijging van de grond en kan de overheid op 
de lange termijn invloed uitoefenen op de ruimtelijke ordening van het eiland. 
 
Er bestaat een wachtlijst ( 200) van burgers die een stuk grond in erfpacht willen nemen 
Gronden ten behoeve van woningbouw worden één-op-één in erfpacht uitgegeven aan de per-
soon die op de wachtlijst bovenaan staat. De wachtlijst gaat op volgorde van inschrijving: hij/zij 
die het langst staat ingeschreven staat bovenaan, hij/zij die zich het meest recent heeft ingeschre-
ven staat onderaan.  
  
De wachtlijst heeft diverse oorzaken. Deels heeft dit te maken met het gebrek aan grond om in 
erfpacht te geven, aan de andere kant heeft het ook te maken met de procedures die gehanteerd 
worden. De wijze waarop de kavels gemaakt worden en de inschrijfcriteria die gehanteerd wor-
den.  
 
Zo wordt in de wachtlijst geen onderscheid gemaakt tussen aanvragen voor woningen en bedrij-
ven. Het voorstel is om twee aparte lijsten te hanteren. Een voor particuliere en een voor bedrij-
ven. Voor beide geldt geen voorrangsregeling. Echter voor bijvoorbeeld agrarische bedrijven zal 
voor aanvragen van bedrijven gekeken worden naar de specifieke beschikbaarheid van dergelijke 
gronden binnen het bestemmingsplan. Als grond beschikbaar is voor de gestelde activiteit zal 
deze met voorrang behandeld worden.   
 
 
Tegelijkertijd dient de overheid de contracten terug te trekken van de pachters die zich niet aan 
de gestelde voorwaarden in het contract houden. Er zijn een hoop gronden die niet gebruikt wor-
den conform hetgeen gesteld is in het contract. Veel mensen geven bijvoorbeeld gelegenheid tot 
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“ “lodging”  op hun terrein terwijl dit gezien moet worden als een bedrijfsmatige activiteit. ( zie 
hiervoor verder: Hoofdstuk 5 ;  implementatie van beleid)  
 
Voor de uitgifte van erfpachtgronden zijn door het bestuurscollege criteria opgesteld.  
Alleen burgers die meer dan 3 jaren ingeschreven staan als ingezetene van St Eustatius komen in 
aanmerking voor een erfpacht perceel . De aanvrager in kwestie mag verder geen gronden bezit-
ten danwel in erfpacht hebben op het eiland. De gronden worden momenteel  voor 60 jaar uit-
gegeven.  
 
Het voorstel is om de criteria dusdanig aan te passen dat mensen die al een perceel in erfpacht 
hebben voor een woning, onder voorwaarden, ook een perceel in erfpacht kunnen verkrijgen 
voor het opzetten van een bedrijf. 
 
Daarnaast functioneert de woningmarkt eigenlijk niet goed op het eiland. Er zijn teveel mensen 
met een te laag inkomen die een stuk grond in erfpacht willen nemen. Het gevolg is dat relatief 
veel mensen na het verkrijgen van een stuk grond het niet voor elkaar krijgen om het huis te 
bouwen binnen de gestelde termijn. De begininvestering is voor veel mensen die een stuk grond 
in erfpacht nemen te hoog.  
 
Aan de andere kant zijn er veel mensen die een stuk grond in erfpacht nemen terwijl ze eigenlijk 
ook een eigen stuk grond zouden kunnen kopen. Met andere woorden de criteria zijn nu te simpel 
en moeten op dusdanige manier gesteld worden dat bovenstaande situatie meer gereguleerd 
wordt. Het voorstel is om inkomensgrenzen te stellen als extra criterium. Hierover zal verder on-
derzoek gedaan moeten worden om tot definitieve besluitvorming te komen.  
 
Een ander bijdrage aan het oplossen van het tekort aan kavels is de kavels kleiner maken.  
Het voorstel is om grond te kopen voor woningbouw en de kavels voor maximaal 400m2 in te 
laten meten, zodat meer mensen kunnen profiteren van de beschikbare ruimte.  
 
De canon bedraagt een percentage van de waarde van de gronden. De waardebepaling van de 
canons gebeurt aan de hand van een grondwaarde berekening. Deze wordt uitgedrukt in een 
bedrag per m2. In 2018 heeft het bestuur van St. Eustatius deze tarieven opnieuw vastgesteld.  
 

    Nieuw tarief Nieuw tarief Nieuw tarief 
Erfpacht  Huidig tarief 01-jan-19 01-jan-21 01-jan-22 
Landbouw/veeteelt usd 55,86 acre usd 150 acre usd 300 acre usd 500 acre 
Partculier ( woning ) usd 0,11 m2 usd 0,50 m2 usd 0,75 m2 usd 1,00 m2 
Commercieel  usd 0,22 m2 usd 1.00 m2 usd 1,50 m2 usd 2.00 m2 

 
De vastgestelde grondwaarde is nog steeds aan de lage kant ten opzichte van de grondprijzen die 
heden ten dage verhandeld worden op St. Eustatius. Daarom wordt voorgesteld om de herwaar-
deringstermijn te verkleinen en tevens de tarieven opnieuw vast te stellen.  
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Dit wordt voor nieuwe erfpachtcontracten met ingang van 1 januari 2021 om de 5 jaren waarbij 
het de bedoeling is om vaste jaren van herwaardering te hanteren, zodat in de diverse wijken de 
grondwaarden gelijkelijk gewaardeerd worden. Dit betekent dus dat een uitgeven perceel qua 
waardering meegenomen wordt in een herwaarderingsjaar met ingang van 1 januari 2021, waar-
bij het eerste herwaarderingsjaar 2024 is.  
 
In aansluiting zal voor de oude contracten de grondslag van de canon met ingang van 1 januari 
2024 om de vijf jaar opnieuw worden berekend. In de huidige contracten staat dat na 10 jaar de 
grondwaarde opnieuw getaxeerd wordt. Daarna om de vijf jaren. Dit betekent dat een grondstuk 
bijvoorbeeld uitgegeven in 2015 opnieuw gewaardeerd wordt in 2024 en vervolgens in het jaar 
2029. De eerste uitgifte is alleen geldig tot en met 2024. Vanaf 2025 geldt de nieuwe grond-
waarde.   
 
Het percentage van de grondwaarde wordt in vervolg op 2,5 procent gesteld ( was 8 procent) 
Uitgaande van 8 procent wordt de grondwaarde, op basis van een canon van 1 dollar, berekend 
op  $12,50 per m2 . Doordat de tarieven in absolute zin gehandhaafd worden, wordt de grond-
waarde op basis van een percentage 2,5 % berekend op $ 40 dollar; een meer realistische grond-
waarde.  
 
Uiteraard is dit een begin van een goede gestructureerde tariefsopbouw op basis van een residu-
ele grondwaarde berekening. ( Zie Hoofdstuk 5: implementatie van beleid)  
 
Er wordt qua tarifering onderscheid gemaakt in uit te geven gronden voor landbouw, een parti-
culiere of een commerciële klant. Een belangrijk agenda punt is het stimuleren van permanente 
landbouw op St. Eustatius. Daarom zijn de tarieven voor landbouw lager dan voor een commer-
ciële klant.  
 
Op St. Eustatius kunnen commerciële bedrijven ook de gronden in erfpacht verkrijgen, waarbij de 
te betalen canon marktconform is met een uitzondering voor agrarische bedrijven.  De OLE wil 
graag dat het aantal agrarische bedrijven toeneemt zodat het eiland minder afhankelijk wordt 
van import.  
 
De ambitie  op St. Eustatius  is om meer zelfvoorzienend te zijn. De afgelopen crisis laat zien dat 
de kwetsbaarheid van het eiland vooral de bevoorrading is. Het feit dat erfpacht een sterker recht 
is dan huur en gronden in erfpacht voor een langere periode worden uitgegeven dan in een huur-
situatie, past erfpacht beter bij de bedrijfsvoering van het boerenbedrijf dan huur. Het voorstel is 
dan ook om apart beleid op te stellen ten aanzien van de mogelijkheden voor de landbouw om 
grond in erfpacht te nemen. 
 
In de huidige situatie voorzien de contracten onvoldoende in de situatie dat de erfpacht beëindigd 
wordt. Of beter gezegd er is onvoldoende beleid op geformuleerd, omdat in het verleden er nog 
grond genoeg was. Het voorstel is om hier op beleid te formuleren om de functie van de erfpacht-
regeling namelijk het voorzien in een sociaal volkshuisvestingsbeleid voor de mensen met een 
laag middeninkomen op Statia te onderstrepen.  
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Er zijn drie mogelijkheden die de komende tijd veelvuldig gaan voorkomen gezien het feit dat veel 
contracten gaan aflopen.  

• Het contract wordt verlengd.  
De erfpachter en de overheid verbinden zich opnieuw.  
• De grond wordt alsnog verkocht aan de voormalige erfpachter. 
Het voorstel is om de grond aan het einde van het contract aan te bieden tegen de dan gel-
dende prijs gebaseerd 95 procent op de residuele grondwaarde. De betaalde erfpacht wordt 
niet in aftrek genomen op de verkoopprijs.  
• Dan wel kan het zijn dat het OLE als erfverpachter de erfpacht beëindigd onder het mom 

van het algemeen belang. 
Vooral deze laatste optie verdient een nadere beleidsmatige onderbouwing.  

 
Aan de hand van welke criteria moet het OLE aangeven dat het algemeen belang zover gaat dat 
het OLE genoodzaakt is om de erfpacht na 60 jaar niet meer te verlengen.  
In ieder geval is het voorstel om de nieuwe erfpachtcontracten te verkorten in overeenstemming 
met de levensloop van de erfpachter. Te denken valt aan een contractduur van 30 jaar ( gelijk aan 
de lengte van een hypotheek) waarbij het idee is dat het contract afloopt als mensen met pensi-
oen gaan.  
 
Een en ander wordt ingegeven door de wens van het OLE om te kunnen beschikken over gronden 
die misschien ook kunnen vrijvallen door bestaande kavels na afloop van het contract op nieuw 
te verkavelen. Wanneer de erfpacht is afgelopen moet de erfpachter de woning en het land ont-
ruimen voor de vastgelegde afloopdatum. In beginsel is de eigenaar verplicht om de waarde van 
de bebouwing aan de erfpachter te vergoeden, tenzij anders is overeengekomen in de erfpacht-
voorwaarden. 
 
In het algemeen is er ook een andere variant mogelijk waarbij het OLE het recht van erfpacht 
intrekt. Deze variant wordt al toegepast op basis van de huidige verordening. Intrekking kan wan-
neer er sprake is van wanprestaties, het schenden van de voorwaarden of het niet nakomen van 
vastgelegde afspraken. Zoals het niet bouwen van de afgesproken woning op het erf.  
 
Tot slot is het belangrijk om een speculatiebeding toe te voegen in de nieuwe erfpacht regeling. 
In elk geval is een doorverkoopverbod van 10 jaar vanaf het verkrijgen van het erfpachtrecht op 
de grond een stap om eventuele speculatie te voorkomen. In ieder geval is de verkoop van het 
erfpachtrecht verbonden aan toestemming van het OLE. 
 
 
 De verkoop van vastgoed en dus een overdracht van het erfpachtrecht middels het gebruik van 
aandelenconstructies wordt ook uitgesloten. Hierbij is hoofdelijke aansprakelijkheid voor het ver-
krijgen van het erfpachtrecht het uitgangspunt. Uiteraard in geval van nood kan men aanspraak 
maken op een hardheidsclausule.  
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Paragraaf 3.3 Verhuur  
 
De besluiten tot de verhuur van gronden worden genomen door het bestuurscollege. Het be-
stuurscollege hanteert bij de uitvoering van deze bevoegdheid de daartoe in de loop van de jaren 
vastgestelde richtlijnen. De directie ENI (domeinbeheer ) adviseert het bestuurscollege over de 
uit te geven huurgronden. Bij domeinbeheer worden de contracten en de notariële aktes na be-
sluitvorming beheerd.  
 
Verhuur van gronden vindt momenteel plaats als het landbouw-of veeteelt grond betreft. Of aan 
de industrieweg voor commerciële doeleinden. De gronden worden voor de periode van 1 tot 3 
jaar verhuurd, waarbij de huur iedere keer met één jaar wordt verlengd, tenzij deze tijdig wordt 
opgezegd. De opzegtermijn is voor huurder en verhuurder drie maanden. Het doel waarvoor de 
grond verhuurd wordt mag niet veranderd worden zonder toestemming van het  OLE .  
 
Een randvoorwaarde voor verhuur is dat de huurder gebruik maakt van demontabele opstallen, 
zodat na afloop de grond weer teruggenomen kan worden zoals het was voor de verhuurperiode.  
 
Een periode van langer dan één jaar is mogelijk, indien uit de onderbouwing van de aanvraag 
blijkt dat met het oog op de gewenste functie, in combinatie met een financieel/economische 
uitvoerbaarheid van de functie, een langere huurtermijn noodzakelijk is. Als de hurende partij een 
langere overeenkomst wil aan gaan zal dit apart besloten moeten worden door het bestuurscol-
lege. 
 
Het is mogelijk om het recht om een bepaald perceel te huren over te dragen aan een derde. Dit 
kan alleen onder een aantal voorwaarden: 

• De nieuwe huurder voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een 
perceel huurgrond; 

• Met de nieuwe huurder wordt een nieuwe huurovereenkomst afgesloten, waarbij de 
voorwaarden van de huur (o.a. de huurprijs en indexering) eventueel kunnen worden aan-
gepast. 

 
Nadat toestemming is verkregen om het recht om een bepaald perceel te huren over te dragen, 
wordt de huidige huurovereenkomst ontbonden en wordt met de nieuwe huurder een nieuwe 
huurovereenkomst gesloten. In deze nieuwe huurovereenkomst kunnen ten opzichte van de oor-
spronkelijke huurovereenkomst andere condities en voorwaarden worden opgenomen. 
 
Als uitgangspunt voor de te betalen huurbedragen wordt uitgegaan van de marktwaarde van de 
grond. Het jaarlijks te betalen huurbedrag is een vast percentage van deze marktwaarde. De huur-
bedragen zijn daarmee ook afhankelijk van het al dan niet commercieel exploiteren van de gron-
den. De te betalen huurbedragen worden vastgesteld door het bestuurscollege. De huurbedragen 
worden jaarlijks geïndexeerd.  
 
De huidige huurprijs is momenteel een vast bedrag $ 250 per acre ( 4047m2) voor landbouw -en 
veeteeltgrond. Voor de industriewijk geldt een ander tarief van $3,5 per m2 omdat het hier gaat 
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om verhuur voor commerciële doeleinden. De laatste prijs wordt verhoogd per 1 januari 2022 
naar $4 per m2.  De huurprijzen worden jaarlijks vastgesteld door het bestuurscollege op advies 
van Directie I&E. 
 
De huidige agrarische bedrijven die huren zijn veelal uit partime- boeren die bijverdienen met het 
houden van vee. Echter dit vee wordt veelal los gelaten over het hele eiland zodat er overal vee 
loopt te grazen.  Met name de loslopende geiten zijn een probleem, omdat zij mede de veroorza-
kers zijn van de erosie op het eiland.  
 
Vandaar dat het voorstel is om de huur van agrarische grond te verhogen boven de grens van het 
erfpacht tarief. Daarnaast is de stelregel dat agrarisch bedrijven niet meer mogen huren dan 2 
acre, zodat meerdere boeren een stuk land kunnen huren.  
 

Tabel Besluit 2018  

 

Paragraaf 3.4 Verkoop van grond.  

Bij verkoop wordt de grond door het openbaar lichaam St Eustatius  overgedragen aan een 
derde. De eigenaar krijgt de volle zeggenschap. Aan de verkoop kunnen voorwaarden worden 
verbonden. De eventuele toekomstige waardestijging van de grond komt toe aan de eigenaar. 

 
Het verkopen van grond door het openbaar lichaam St Eustatius  vindt op dit moment nage-
noeg niet plaats. Verkoop komt in het algemeen alleen voor bij het vergroten van bestaande 
eigendomspercelen. Vaak worden grondstukken geruild om terreinen uit te breiden voor de 
overheid.  
 
Verkoop kan aan de orde zijn voor grond voor alle mogelijke functies. Verkoop betreft klei-
nere percelen met een oppervlakte van maximaal 500 m2. Het gaat hier om vergrotingen van 
bestaande eigendomspercelen, zoals overhoeken en restpercelen. Er worden geen zelfstan-
dige percelen verkocht. 
 
Indien het over te dragen stuk grond een vergroting is van een huur- of erfpachtperceel, dan 
zal het over te dragen stuk grond ook worden verhuurd danwel in erfpacht worden uitgegeven. 
Verkoop is in dergelijke gevallen niet aan de orde. 
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Het bestuurscollege is het bevoegd gezag om gronden te verkopen. Bij verkopen die ingrij-
pende gevolgen kunnen hebben voor het openbaar lichaam St Eustatius moet het bestuurs-
college eerst de eilandsraad inlichten over de transactie. De eilandsraad kan vervolgens zijn 
wensen en bedenkingen kenbaar maken bij het bestuurscollege. 

 
De directie ENI adviseert het bestuurscollege (en de eilandsraad) over de verkoop van  over-
heidsgronden. Gronden mogen op basis van de Wet financiën openbare lichamen BES alleen 
op basis van marktconforme voorwaarden worden vervreemd.  
 
De transactie behoeft instemming vooraf van de Minister van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties. Het College Financieel Toezicht (Cft) adviseert de minister hierbij, maar speelt 
ook een rol voor de daadwerkelijke transactie. Het Cft controleert of het openbaar lichaam 
St. Eustatius aan alle voorwaarden heeft voldaan en geeft toestemming voor de transactie 
namens de minister. 

Paragraaf 3.5 Samenvatting hoofdstuk 3  
 
Het openbaar lichaam St Eustatius  geeft gronden in principe uit in erfpacht. 
Uitzonderingen hierop zijn: 

• onbebouwde gronden voor agrarische functies (landbouw, veeteelt, aquacultuur 
en tuinbouw); 

• gronden voor algemene passende functies als natuur, landschap, cultuur, ecologie 
en archeologie; 

• onbebouwde gronden ten dienste van sport en spel en dagrecreatie. 
 
Deze gronden worden in huur uitgegeven.  De gronden die liggen in be-
schermd natuurgebied worden niet verhuurd en niet bebouwd. 
 
Er bestaat een wachtlijst ( 200) van burgers die een stuk grond in erfpacht willen nemen 
De woningmarkt functioneert eigenlijk niet goed op het eiland. Er zijn teveel mensen met een te 
laag inkomen die een stuk grond in erfpacht willen nemen. Het gevolg is dat relatief veel mensen 
na het verkrijgen van een stuk grond het niet voor elkaar krijgen om het huis te bouwen binnen 
de gestelde termijn. De begininvestering is voor veel mensen die een stuk grond in erfpacht ne-
men te hoog. 
 
Aan de andere kant zijn er veel mensen die een stuk grond in erfpacht nemen terwijl ze eigenlijk 
ook een eigen stuk grond zouden kunnen kopen. Met andere woorden de criteria voor erfpacht 
zijn nu te simpel en moeten op dusdanige manier gesteld worden dat bovenstaande situatie meer 
gereguleerd wordt. Hierbij kan gedacht worden aan het stellen van inkomensgrenzen als extra 
criterium. Het voorstel is om hierover verder onderzoek te plegen om tot definitieve besluitvor-
ming te komen.  
 
Een ander bijdrage aan het oplossen van het tekort aan kavels is de kavels kleiner maken. Daar-
naast zullen de kavels kleiner gemaakt moeten worden vanwege het ruimtegebrek.  
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Het voorstel is om grond te kopen en de kavels voor maximaal 400m2 in te laten meten, zodat 
meer mensen kunnen profiteren van de beschikbare ruimte.  
 
In het verleden is over de hoogte van de canon veel discussie geweest, echter de vastgestelde 
grondwaarde is nog steeds aan de lage kant ten opzichte van de grondprijzen die heden ten dage 
verhandeld worden op St. Eustatius.  
 
Daarom wordt voorgesteld om de herwaarderingstermijn te verkleinen naar 5 jaren en zoge-
naamde jaren van herwaardering in te stellen. Dat zijn jaren waarin de grondwaarden collectief 
opnieuw gewaardeerd worden.  Daarnaast dienen tevens de tarieven opnieuw vast gesteld te 
worden met een nieuw rentepercentage. Voor de komende jaren is het voorstel om 2,5 procent 
te hanteren als percentage . 
 
Het voorstel is om apart beleid op te stellen ten aanzien van de mogelijkheden voor de landbouw 
om grond in erfpacht te nemen. Vandaar als voorloper, tevens het voorstel is om de huur van 
agrarische grond te verhogen boven de grens van het erfpacht tarief. Daarnaast is de stelregel 
dat agrarisch bedrijven niet meer mogen huren dan 1 acre, zodat meerdere boeren een stuk land 
kunnen huren.  
 
In de huidige situatie voorzien de contracten onvoldoende in de situatie dat de erfpacht beëindigd 
wordt. Of beter gezegd er is onvoldoende beleid op geformuleerd, omdat in het verleden er nog 
grond genoeg was. Het voorstel is om hier op beleid te formuleren om de functie van de erfpacht-
regeling namelijk het voorzien in een sociaal volkshuisvestingsbeleid voor de mensen met een 
laag middeninkomen op Statia te onderstrepen.  
 
Er zijn drie mogelijkheden die de komende tijd veelvuldig gaan voorkomen gezien het feit dat veel 
contracten gaan aflopen.  

• Het contract wordt verlengd;  
• De grond wordt alsnog verkocht aan de voormalige erfpachter; 
• Dan wel kan het zijn dat de gemeente als erfverpachter de erfpacht beëindigd onder het 

mom van het algemeen belang. 
Vooral deze laatste optie verdient een nadere beleidsmatige onderbouwing.  

Hoofdstuk 4 Beleid nieuw instrumentarium.  
 
In dit hoofdstuk worden de nieuwe instrumenten beschreven om haar doelen te realiseren. 
De idee van dit hoofdstuk is om een uitgangspunt voor het nieuwe grondbeleid te creëren.  
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Met name zijn het voorziene ruimtegebrek en de financiering van het grondbeleid belang-
rijke onderliggende thema’s voor dit hoofdstuk.  Het gaat hierbij om de instrumenten grond-
exploitatie, onteigening en kostenverhaal. Daarnaast is er ook een paragraaf die ingaat op de 
mogelijkheden om in het kader van de leegstand, de verpaupering van huizen op het eiland 
tegen te gaan,  maar het hoofdstuk start met de verwerving van gronden door het openbaar 
lichaam St. Eustatius.  

Paragraaf 4.1 Aankoop van grond.  
Koop en ruil zijn momenteel de meest voorkomende instrumenten voor het verwerven van 
gronden. Bij koop en ruil is er sprake van minnelijke verwerving. Dat wil zeggen dat het open-
baar lichaam St Eustatius  overeenstemming met een grondeigenaar heeft bereikt over de 
verwerving van de grond. De bevoegdheid voor het kopen en het ruilen van gronden ligt bij 
het bestuurscollege. ln bijzondere gevallen, waarbij het algemeen belang van St Eustatius  een  
rol speelt, wordt vooraf kennisgegeven aan de eilandsraad. Koop en ruil vinden plaats op basis 
van de marktwaarde van de betreffende gronden.  
 
Het openbaar lichaam heeft tot nu toe bijna geen grond aangekocht om te voorzien in de 
vraag naar extra grond voor woningbouw. Tot nu toe waren de gronden al in eigendom van 
het OLE en was er geen noodzaak om strategische grondaankopen te realiseren.  
Het voorstel is om qua beleid te voorzien in een bestemmingsreserve voor strategische aan-
koop van gronden.  

Paragraaf 4.2 Onteigening.  
Een ander instrument van grondverwerving is onteigening. Onteigening is een publiekrechte-
lijk instrument, in tegenstelling tot koop en ruil, die beide privaatrechtelijk van aard zijn. Dus 
dit instrument kan alleen ingezet worden als de OLE grond wil aankopen wegens de in de wet 
voorgeschreven redenen, maar de eigenaar van de grond weigert mee te werken. De be-
voegdheid tot het nemen van een onteigeningsbesluit ligt bij eilandsraad. Het openbaar li-
chaam St Eustatius  gaat alleen tot onteigening over als dat strikt noodzakelijk is: 
-  voor de uitvoering van het (ruimtelijk) beleid en de volkshuisvesting, na voorafgaande 

goedkeuring bij koninklijk besluit of  
- het algemeen belang, vastgesteld door voorafgaande verklaring bij wet. 
 
De grond onteigenen betekent dat de eigenaar wordt verplicht de grond te verkopen aan het open-
baar lichaam St Eustatius . De eigenaar ontvangt een vergoeding voor zijn eigendom die is geba-
seerd op de marktwaarde.  
De methode waarop deze vergoeding wordt bepaald is vastgelegd in de wet. Gezien de grote im-
pact die het onteigenen heeft op de onteigende, dient er zeer terughoudend met het inzetten van 
dit instrument te worden omgegaan.  
 
Het openbaar lichaam St Eustatius  kan ook gronden verwerven op basis van verjaring en on-
verdeelde boedel. In de gevallen waarvan de kadastrale registratie aangeeft dat er geen ei-
genaren bekend zijn, vallen op basis van artikel 24 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW) 
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deze gronden toe aan het openbaar lichaam St Eustatius . Op het moment dat het duidelijk is 
dat er daadwerkelijk geen eigenaren zijn, is het gewenst om deze gronden na een zorgvuldige 
voorbereidingsprocedure met inspraakmogelijkheden op naam te zetten van het openbaar 
lichaam St Eustatius . Deze gronden kunnen vervolgens aan belangstellenden worden uitgege-
ven. Het voorstel is om dit soort gronden te verwerven. 

Paragraaf 4.3 Ontwikkeling nieuwe woongebieden. 
Het openbaar lichaam St. Eustatius werkte tot nu toe niet met zogenaamde grond exploitaties 
. Het OLE heeft in het verleden zelf woongebieden en een bedrijventerrein gerealiseerd met 
behulp van erfpachtconstructies. De wegen worden door overheid gefinancierd en gebouwd 
ook al het betreft het gronden van een derde die feitelijk bouwrijp gemaakt worden.  
 
Ten behoeve van deze gebieden worden door de Directie E&I verkavelingsplannen gemaakt. 
Voor deze verkavelingsplannen wordt geen exploitatieoverzicht gemaakt. Met andere woor-
den: er wordt geen inzicht gegeven in de te maken kosten en de te verwachten opbrengsten. 
De canon van de uit te geven kavels wordt bepaald door het grondwaardenbesluit niet door 
de grondexploitatie. Bij het opstellen van de verkaveling en de uitvoering daarvan wordt niet 
gewerkt aan de hand van een planning. Er wordt niet projectmatig gewerkt.  
 

Het bouwrijp maken van de gronden gebeurt nagenoeg niet. De financiering van de op te 
leveren wegen wordt apart geregeld los van het inmeten en verkavelen van de gronden. De 
wegen worden wel meegenomen in de verkaveling. Eveneens voor waterhuishouding en 
groenvoorzieningen als er gelden zijn vrijgemaakt om dergelijke voorzieningen te realiseren. 
Water en elektriciteit worden niet door het openbaar lichaam St Eustatius  aangelegd.  

Bij de ontwikkeling en de realisatie van woongebieden door derden op terreinen die bij deze 
derden in eigendom zijn vraagt het openbaar lichaam St Eustatius  om een verkavelingsplan. 
Aan de initiatiefnemer wordt aangegeven aan welke eisen de infrastructuur moet voldoen. 
Deze legt dan de infrastructuur aan. De infrastructuur wordt zonder kosten door het open-
baar lichaam St Eustatius  overgenomen van de initiatiefnemer. Bij de overname wordt geen 
vergoeding gegeven voor het onderhoud. De wegen zijn na de overdracht aan het openbaar 
lichaam St Eustatius  openbaar. De initiatiefnemer zorgt zelf in overleg met STUCO voor de 
aanleg van water en elektriciteit. 

 
Bij zowel verkavelingsplannen van het openbaar lichaam St Eustatius  als die van derden wordt 
geen rekening gehouden met de kosten van beheer, of te wel de kosten die benodigd zijn voor een 
goed beheer en onderhoud van de wegen en openbare ruimten. 
 
Het advies is om met eigen grondexploitaties te gaan werken die kostendekkend gemaakt worden 
door een nieuwe uitgifteprijs. Hierdoor zal een tapijt van verschillende grondwaarden ontstaan 
die meer in overeenstemming is met de realiteit.  
 
Daarnaast zullen er procedures ontwikkeld moeten worden die het kostenverhaal regelen als een 
private partij gronden wil ontwikkelen voor eigen gewin.  
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Paragraaf 4.4 Grondexploitatieplan 
Bij de ontwikkeling van nieuwe gebieden (bijvoorbeeld woningbouw, bedrijven, winkels, re-
creatie, sociaal-maatschappelijke voorzieningen) is het gewenst om naast de ruimtelijke, so-
ciale en maatschappelijk gevolgen vooraf ook inzicht te hebben in de aan de ontwikkeling en 
de realisatie verbonden kosten en baten. Het is van belang om te weten wat de kosten zijn 
om het gebied te realiseren en in te richten en welke inkomsten er gegenereerd kunnen wor-
den uit de uitgifte (in welke vorm dan ook) van kavels. Een grondexploitatieplan verschaft dit 
inzicht. 
 
Aan de hand van het grondexploitatieplan kan door de eilandsraad en het bestuurscollege 
worden beoordeeld of de ontwikkeling financieel-economisch uitvoerbaar en verantwoord is. 
Onder kosten worden zowel de uitvoeringskosten (het bouwrijp maken van het terrein) als de 
planvormingskosten (het opstellen van het plan en dit ook planologisch-juridisch mogelijk 
maken) verstaan. Ook de kosten van het beheer en onderhoud van een gebied kunnen in het 
grondexploitatieplan worden meegenomen. Een grondexploitatieplan wordt tegelijkertijd 
met een stedenbouwkundige verkaveling door de eilandsraad vastgesteld. In het grondex-
ploitatieplan worden de prijzen van de uitgifte van de gronden in erfpacht of verkoop opge-
nomen. Na vaststelling van het grondexploitatieplan zijn de prijzen die in het grondexploita-
tieplan zijn opgenomen de kaders waarbinnen het bestuurscollege haar bevoegdheid van het 
uitgeven van gronden uit dient te voeren. Het grondexploitatieplan wordt herzien indien de 
stedenbouwkundige verkaveling wordt aangepast of wanneer de marktomstandigheden zijn 
gewijzigd. 
 
De opzet en de inrichting van de stedenbouwkundige verkaveling wordt afgestemd op de 
resultaten van de grondexploitatie. Door een grondexploitatieplan kan het juiste evenwicht 
tussen ruimtelijke kwaliteit, doelgroepen en financiën worden gevonden. Ook kan worden 
geconstateerd dat een kwalitatief goede stedenbouwkundige verkaveling of een goede in-
richting alleen mogelijk is door een bijdrage uit de algemene middelen. Het grondexploitatie-
plan maakt dit inzichtelijk. 

Paragraaf 4.5 Kostenverhaal 
Als een gebied door het openbaar lichaam St Eustatius zelf ontwikkeld wordt, dan worden de 
door het openbaar lichaam St Eustatius  gemaakte kosten opgenomen in de grondexploitatie en 
worden deze kosten -zo mogelijk- via de opbrengsten van de kavels op derden verhaald. Dit is 
actief kostenverhaal. 
 
 
 
Er zijn echter ook ruimtelijke initiatieven van derden op gronden die bij hen in eigendom zijn.  
Het openbaar lichaam St Eustatius hanteert op basis van deze nota als uitgangspunt dat alle door 
het openbaar lichaam St Eustatius  gemaakte kosten ten behoeve van ontwikkeling van derden 
op die derden worden verhaald. Hierbij kan gedacht worden aan de kosten voor het opstellen van 
de stedenbouwkundige en andere randvoorwaarden, het toetsen van de plannen, het voeren van 
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overleg, het aanpassen van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan St Eustatius en de kosten van bij-
voorbeeld het aanpassen van wegen, waterlopen, groenvoorzieningen en riolering. 
 
Het kostenverhaal vindt plaats via overeenkomsten met derden. Dus via de privaatrechtelijke 
weg. Een dergelijke overeenkomst wordt een exploitatieovereenkomst genoemd. 
Indien de vragen niet leiden tot het moeten aanpassen of uitwerken van het vigerende juridisch-
planologisch kader of van de geldende bouwvergunning, zal in principe geen exploitatieovereen-
komst worden gesloten. Immers hiervoor zijn leges betaald.  
 
In de wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES staat: 
 
Artikel 14 
1 Bij eilandsverordening kunnen regelen worden vastgesteld omtrent de medewerking van het 
openbaar lichaam bij het bouwrijp maken van grond. 
2 Deze regelen kunnen de medewerking onder meer afhankelijk stellen van: 
a. kosteloze overdracht aan het openbaar lichaam van de nodige gronden voor de aanleg van 
wegen en andere openbare voorzieningen; 
b. betaling van het aandeel in de kosten van wegaanleg en van andere openbare voorzieningen, 
dat op het daardoor ontsloten bouwterrein behoort te drukken. 
  
Het voorstel om het kostenverhaal te regelen in de Eilandsverordening ruimtelijke ontwikkelings-
planning van het OLE.  
 
Van de verplichting om een exploitatieovereenkomst te sluiten kan gemotiveerd worden afgewe-
ken indien het initiatief een aantoonbare bijdrage levert aan de realisatie van een beleidsdoel-
stelling van het openbaar lichaam St Eustatius. De eilandsraad kan in dergelijke gevallen besluiten 
af te zien van het verhalen van kosten. 
 
Kostenverhaal kan ook deels plaatsvinden via de publiekrechtelijke weg. Het betreft dan leges-
heffing. ( Legesverordening Sint  Eustatius 2020 ) Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
het in behandeling nemen van een bouwplan, of het laten toetsen van een plan op bepaalde 
aspecten zoals stedenbouw en welstand, of het publiceren van een initiatief. Het betreft hier con-
crete acties die door het openbaar lichaam St Eustatius zijn uitgevoerd. Bij leges gaat het in be-
ginsel om de vergoeding van de door het openbaar lichaam St Eustatius gemaakte uren en kosten. 
Leges dienen kostendekkend te zijn.  
 
 
In bijzondere gevallen kan worden afgeweken van kostenverhaal. Het gaat dan om een initiatief 
dat een wezenlijke bijdrage levert aan de beleidsdoelstellingen van het openbaar lichaam St Eus-
tatius. Hierbij kan worden gedacht aan volkshuisvestelijke doeleinden (er worden bijvoorbeeld 
ook een aantal woningen voor mensen met een kleinere portemonnee gerealiseerd), maar ook 
aan zaken als duurzaamheid of milieu. Indien het bestuurscollege voorstelt om af te wijken van 
het verhalen van de te maken kosten, legt zij dit onderbouwd voor aan de eilandsraad. Het besluit 
om af te wijken van het verhalen van kosten wordt genomen door de eilandsraad. 
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Paragraaf 4.6 Leegstand en verpaupering
Er staan een behoorlijk aantal woningen te verpauperen in het straatbeeld van St. Eustatius. 
Hiervoor kunnen allerlei oorzaken aangewezen worden:  

• er is geen markt voor een pand,  
• de bestemming is verouderd,  
• de vraagprijs is te hoog,  
• de plek is onaantrekkelijk,  
• of de eigenaar wil niks.  

 
Het openbaar lichaam St. Eustatius kan in actie komen tegen verpaupering en gevaar voor ge-
zondheid en veiligheid. Specifiek voor de situatie op St. Eustatius is natuurlijk het orkaangevaar.  
 Het is mogelijk om de eigenaren van een pand aan te schrijven op basis van het Bouwbesluit BES. 
In dit besluit een aanschrijvingsbepaling opgenomen. Als het risico bestaat dat er als gevolg van 
de slechte staat van een bestaand bouwwerk of van het gebruik van een dergelijk bouwwerk ge-
vaar voor gezondheid en veiligheid ontstaat, kan het Bestuurscollege de eigenaar verplichten 
voorzieningen te treffen. 
 
Als de leefbaarheid van de omgeving achteruit gaat, is er een goede aanleiding voor een actieve 
rol van het OLE. Het is wenselijk voor het OLE om een actieve aanpak vast te stellen. Het voorstel 
is om een nota Aanpak verwaarloosde panden te laten vaststellen. 
 
De eilandraad kan een leegstandverordening vaststellen. De VNG heeft hiervoor een modelver-
ordening gemaakt. Met een verordening kan het OLE een meldingsplicht voor eigenaren introdu-
ceren. Het OLE kan vervolgens na overleg met de eigenaar bijvoorbeeld een nieuwe gebruiker 
voordragen. Het OLE zou de eigenaren kunnen helpen met tijdelijke verhuur van het pand.  
 
In de begroting geeft de eilandsraad de financiële kaders mee. Als het gaat om bestrijding van 
leegstand zou de eilandsraad middelen kunnen uittrekken voor aankoop van panden (bijvoor-
beeld actieve aanpak van ‘rotte kiezen’). Het OLE koopt panden, knapt ze zelf op of verkoopt ze 
door met verbeterplicht. 

 

 

Paragraaf 4.7 Samenvatting hoofdstuk 4  
 
In dit hoofdstuk worden de nieuwe instrumenten beschreven om haar doelen te realiseren. 
De idee van dit hoofdstuk is om een uitgangspunt voor het nieuwe grondbeleid te creëren.  
Met name zijn het voorziene ruimtegebrek en de financiering van het grondbeleid belang-
rijke onderliggende thema’s voor dit hoofdstuk.  
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Het openbaar lichaam heeft tot nu toe bijna geen grond aangekocht om te voorzien in de vraag 
naar extra grond voor woningbouw. Tot nu toe waren de gronden al in eigendom van het OLE en 
was er geen noodzaak om strategische grondaankopen te realiseren.  
Het voorstel is om qua beleid te voorzien in een bestemmingsreserve voor strategische aan-
koop van gronden.  
 
Een ander instrument van grondverwerving is onteigening. Onteigening is een publiekrechte-
lijk instrument, in tegenstelling tot koop en ruil, die beide privaatrechtelijk van aard zijn. Dus 
dit instrument kan alleen ingezet worden als het OLE grond wil aankopen in het algemeen 
belang maar de eigenaar van de grond weigert mee te werken. Het openbaar lichaam St Eus-
tatius  gaat alleen tot onteigening over als dat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van het 
(ruimtelijk) beleid, volkshuisvesting en het algemeen belang. 
 
Het OLE kan ook gronden verwerven op basis van verjaring en onverdeelde boedel. In de ge-
vallen waarvan de kadastrale registratie aangeeft dat er geen eigenaren bekend zijn, vallen 
op basis van artikel 24 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek (BW) deze gronden toe aan het 
OLE. Op het moment dat het duidelijk is dat er daadwerkelijk geen eigenaren zijn, is het ge-
wenst om deze gronden na een zorgvuldige voorbereidingsprocedure met inspraakmogelijk-
heden op naam te zetten van het OLE. Deze gronden kunnen vervolgens aan belangstellenden 
worden uitgegeven. Het voorstel is om dit soort gronden te verwerven. 
 
De eilandsraad stelt voor elk nieuw door het OLE te ontwikkelen woongebied een grondexploita-
tieplan vast, waarin een raming van de opbrengsten en van de kosten van de ontwikkeling zijn 
opgenomen. Het grondexploitatieplan bevat de prijzen voor de uitgifte van gronden in erfpacht 
of via verkoop. In het grondexploitatieplan wordt opgenomen op welke wijze en in welke mate 
financiële middelen beschikbaar worden gesteld, indien de kosten van de realisatie van het nieuw 
te ontwikkelen gebied hoger zijn dan de opbrengsten. 
 
Het OLE hanteert als uitgangspunt dat alle door het OLE  gemaakte kosten ten behoeve van ont-
wikkeling van derden op die derden worden verhaald. Hiertoe zal met de initiatiefnemer een zo-
genaamde exploitatieovereenkomst worden gesloten. Indien de vragen niet leiden tot het moe-
ten aanpassen of uitwerken van het vigerende juridisch-planologisch kader, zal in principe geen 
exploitatieovereenkomst worden gesloten.  
 
Als de leefbaarheid van de omgeving achteruit gaat, is er een goede aanleiding voor een actieve 
rol van het OLE. Het is wenselijk voor het OLE om een actieve plan van aanpak vast te stellen. Het 
voorstel is om een nota Aanpak verwaarloosde panden te laten vaststellen. 
 
In de begroting geeft de eilandsraad de financiële kaders mee. Als het gaat om bestrijding van 
leegstand zou de eilandsraad middelen kunnen uittrekken voor aankoop van panden (bijvoor-
beeld actieve aanpak van ‘rotte kiezen’). Het OLE  koopt panden, knapt ze zelf op of verkoopt ze 
door met verbeterplicht. 
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Hoofdstuk 5 Implementatie van het grondbeleid.  
 
De implementatie van het grondbeleid is geen doel op zich. Het grondbeleid betreft namelijk 
“means to an end”.  Het grondbeleid is bedoeld om de keuzes ten aanzien van het ruimtelijk be-
leid te faciliteren. Om het grondbeleid goed te laten functioneren zijn er een aantal strategische 
keuzes benodigd.  
 
Voor het grondbeleid gaat het om keuzes ten aanzien van het volkshuisvestingbeleid, economisch 
beleid en keuzes in de ruimtelijke ordening. Daarnaast dient de begroting en de werkorganisatie 
aangepast te worden om de gewenste besluitvorming vorm te kunnen geven.  
 

Paragraaf 5.1 Volkshuisvesting.  

Een van de doelen van het grondbeleid is het voorkomen van scheefgroei ten aanzien van hui-
zen en grond bezit. Het grondbeleid is zodanig opgezet dat de Statiaanse variant van            
“scheefwonen”  voorkomen wordt.  
 
Er wordt gewerkt met een driedeling ten aanzien van de volkshuisvesting.  

• Mensen met de laagste inkomens kunnen gebruik maken van sociale huisvesting; 
• Mensen die iets meer verdienen krijgen de mogelijkheid om een stuk grond in erfpacht te 

nemen.  
• Mensen die meer verdienen dan een bepaald inkomen dienen de grond te kopen om een 

huis te kunnen bouwen.  
 
Om het volkshuisvestingsbeleid goed te laten werken zijn er voldoende sociale huurwoningen 
benodigd, zodat de mensen die eigenlijk geen woning kunnen bouwen (omdat ze daar de midde-
len niet voor hebben) van de wachtlijst afgehaald kunnen worden. Daarnaast kunnen op basis 
van de huidige contracten diverse toegewezen erfpachtgronden weer ingenomen worden door 
de overheid en kunnen deze mensen voor hun woonbehoefte tevens doorverwezen worden naar 
sociale huurwoningen.   
 
 
 
Een andere strategische keuze is om de wijken die in het vervolg door de overheid opgezet wor-
den middels grondexploitaties een gemengd karakter te geven. Met andere woorden deze wijken 
krijgen een gemengd karakter met sociale huurwoningen, woningen op erfpachtgrond en eigen-
woning bezit . Dit versterkt de sociale cohesie van de gemeenschap in de wijk.  
 
Bestaande wijken zoals Golden Rock en Concordia kunnen gemixed gemaakt worden door wonin-
gen en gronden te koop aan te bieden aan bestaande huurders en erfpachters. Er zijn al een aantal 
voormalige erfpachters die hier een eigenstuk grond hebben gekocht. De beëindiging van erf-
pachtcontracten kan hierbij aangegrepen worden om in dit kader gronden te herverkavelen en te 
verkopen.  
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Daarnaast is het slotstuk voor wat betreft het volkshuisvestingsbeleid het verbeteren van de leef-
baarheid door de leegstand en /of verwaarlozing te bestrijden. Een belangrijke bijdrage is een 
nota Aanpak verwaarloosde panden te maken waarmee het OLE actief gaat ingrijpen. Het OLE 
koopt panden op en knapt ze zelf op of verkoopt ze bijvoorbeeld door met verbeterplicht. 

Paragraaf 5.2 Economisch beleid.  
 
In het kader van het economisch beleid zouden de verschillende ruimtelijke functies scherper 
ingevuld/ gehandhaafd kunnen worden.  
De huidige haven lijkt te leunen op verschillende gedachten. De Orange Bay is nu een verzameling 
van verschillende bedrijven en overheidsinstellingen (Hotels, Scuba diving  bedrijven, Stuco, dou-
ane en havenbedrijf)  terwijl de nadruk rondom de haven zou moeten liggen op het toerisme. 
Door een eenduidige benadering wordt de ruimte in de Orange Bay beter benut en versterken de 
toeristische faciliteiten zoals restaurants, hotels en winkels elkaar.  
 
De gedachten gaan uit naar een andere locatie voor een aparte import-export haven met een 
container emplacement. De haven in de Orange Bay is dan geschikt te maken voor een bijvoor-
beeld een jachthaven. Dit voorkomt ook grote investeringen in de fundering van de bestaande 
kade.  
 
De grond in de Orange Bay is voornamelijk van het OLE. De huidige ondernemers hebben de grond 
in erfpacht.  Met andere woorden het OLE zou ook verdienen aan dit model door de waardestij-
ging van de grond, omdat nieuwe ondernemers op de plek van het huidige havenkantoor zich 
gaan vestigen. Aan de andere kant kunnen de investeringen (gefinancierd door rijksoverheid ) 
beperkt  blijven tot de bouw van een nieuwe kade en havenkantoor op een locatie verderop bui-
ten Oranjestad.    
 
Het OLE kampt met een gebrek aan grond om alle wensen qua ruimte te kunnen honoreren.  
Een gebied kan bijvoorbeeld aangewezen worden voor agricultuur, maar welke invulling wordt 
daaraan gegeven als het gaat om het stimuleren van een dergelijke ontwikkeling. Een project als 
Made in Statia komt nog steeds maar moeilijk van de grond.  
 
De Coronacrisis leert het OLE dat zelfvoorzienend zijn een belangrijk voorwaarde is voor het ei-
land om een eventuele totale lockdown te kunnen overleven. Het eiland is qua groente en fruit 
zeer afhankelijk van import en het idee is om duurzame landbouw te stimuleren middels langlo-
pende erfpachtcontracten.  
 
Tot slot de woonbestemming wordt in de praktijk ook veel gebruikt om met een klein bedrijfje 
geld te verdienen.  Aan de andere kant vraagt de OLE wel meer geld voor haar erfpachtcontracten 
met bedrijven. Deze situatie is moeilijk uit te leggen aan bijvoorbeeld hoteleigenaren.  
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Paragraaf 5.3 Harmonisatie grondwaardering . 
 
Het voorstel is de systematiek van de grondwaardering van de belastingdienst te harmoniseren 
met die van het OLE. Ondanks het feit dat het OLE een privaatrechtelijke overeenkomst aangaat 
is het wijs om ervoor te zorgen dat de waarde van de gronduitgifte overeenkomt met de geldende 
marktwaarde, bepaald aan de hand van de residuele methode. 
 
De belastingdienst hanteert haar eigen grondwaarderingsstelsel waarvan niet duidelijk is waarop 
deze gebaseerd is. Gezien het feit dat relatief weinig grond verhandeld wordt op Statia zijn de 
grondwaarden die gehanteerd worden bij de belastingdienst meer een gok dan een daadwerke-
lijke waardering.  
 
Desalniettemin moet het grondbeleid qua prijzen en waardering met elkaar in overeenstemming 
gebracht worden, zodat de burger een eenduidig beeld krijgt van de diverse overheden. Het voor-
stel is om hier samen met de belastingdienst een eensluidende regeling voor op te zetten.  

5.4 Ruimtelijk Ordening.  
 
Het OLE kampt met een gebrek aan grond om alle wensen qua ruimte te kunnen honoreren. Het 
enige grondstuk wat het OLE nog kan ontwikkelen ligt in aan de achterkant van de Quil en heeft 
de naam Steward. Het grond stuk is 28 Hectare groot. Om bovenstaand beleid te kunnen waar-
maken moeten er gronden aangekocht worden. 
 
Er zijn in ieder geval drie ontwikkelingen te onderkennen waarvoor grond aangekocht moet wor-
den.  

• Nieuwe kavels voor een gemixte wijk met sociale huisvesting, erfpacht kavels en eigen 
grond.  

• Uitvoering van leegstandsbeleid, mogelijkheden voor aankoop huizen en grond. 
• Strategische grondaankopen. 

Het voorstel is om voor deze drie categorieën elk een bestemmingsreserve te creëren.  
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Hoofdstuk 6.0 Werkorganisatie en Financiën  

De huidige werkorganisatie heet domeinbeheer en bestaat uit de beheerder en zijn assistente. 
Domeinbeheer verzorgt zowel de juridisch-administratieve afhandelingen alsook de civieltechni-
sche voorbereidingen voor de verkaveling van de gronden van het grondbedrijf. Daarnaast vervult 
de beheerder tevens de functie van hypotheekbewaarder en administrateur van het kadaster.  
 
De huidige begroting is nog niet in overeenstemming met de werkelijk uitgaven en inkomsten van 
Domein beheer. Naast het instellen van de genoemde bestemmingsreserves dient de begroting 
aangepast te worden. Het geheel dient kostendekkend gemaakt te worden. Hierbij dienen de 
kosten van de grondaankopen ook betrokken te worden.  
 
Een andere belangrijke voorwaarde voor het halen van de doelstellingen is het naleven van de 
erfpachtvoorwaarden. De afgelopen jaren is geen werk gemaakt van handhaving, zodat een he-
leboel mensen bijvoorbeeld niet gebouwd hebben binnen de gestelde termijn.  Het voorstel is 
om de handhaving met het vaststellen van deze nota dit  zo snel mogelijk op te pakken.  
 
De onderliggende administratie dient gecontroleerd te worden. Er ontbreekt nog steeds een re-
gistratie in het kader van de vaste activa administratie. Het plan is om met de organisatie van het 
kadaster samen te werken op dit punt. Dit betekent dat de registratie in AFAS beëindigd wordt 
omdat de gegevens in het vervolg door het kadaster van Bonaire verzorgd worden.  
 
Het voordeel van de registratie van zowel de kadastrale gegevens als ook de domeingegevens bij 
het kadaster is de beveiliging van de gegevens en de centrale registratie van de mutaties. Hier-
door wordt ook meteen zichtbaar of een kavel van de overheid in erfpacht is genomen of niet. 
Hierdoor ontstaat er zicht op de zogenaamde achterstand in de registratie die anders door ver-
schillende registraties veel moeilijker te ontdekken is.  
 
Tot slot is het goed om de verhuur van de gemeentelijke gebouwen bij Domeinbeheer onder te 
brengen. Immers hierdoor wordt het aangaan van een huurcontract in overeenstemming ge-
bracht met de erfpacht situatie van de grond.  
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Hoofdstuk 7.0 Besluitvorming en planning.  

Met dit grondbeleid worden de volgende besluiten genomen:  
• Het vaststellen van het beleid voor erfpacht en verhuur van gronden door het OLE con-

form uitgangspunten zoals verwoordt in deze nota; 
• De verordening zoals die nu bestaat voor erfpacht en verhuur van gronden afschaffen en 

de nieuwe regeling te publiceren als beleid met ingang van 1 januari 2022; 
• Het verder uitwerken en organiseren van de nieuwe financiële instrumenten grondexploi-

tatie en kostenverhaal ; 
• Het nieuwe beleid ten aanzien van de nieuwe financiële instrumenten van kracht te laten 

zijn per 1 januari 2022; 
• Een nota Aanpak verwaarloosde panden te laten vaststellen per 1 januari 2022: 
• De bestaande organisatie en begroting aan te passen; 
• De administratie van domeinbeheer op te zetten conform regelgeving en onder te bren-

gen bij het kadaster Bonaire; 
• Drie bestemmingsreserves ( totaal $300.000) vast te stellen voor :  

a) De aankoop van gronden voor de opzet van een gemixte wijk; 
b) Het doen van strategische aankopen in het kader van het ruimtelijk beleid; 
c) De kosten die voortvloeien uit de nota aanpak verwaarloosde paden te kunnen 

bekostigen.  
 

 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de eilandsraad op ..... 2020 
De regeringscommissaris,  De wnd eilandgriffier, 
 
 
 
De heer M.L.A. van Rij  De heer/mevrouw …………….. 
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