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De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende:
– dat het wetsvoorstel Wijziging van de Herzieningswet toegelaten
instellingen volkshuisvesting (33 966) na een daartoe strekkend
amendement2 in de Tweede Kamer een uitzondering maakt voor de
verplichte markttoets voor niet-DAEB-activiteiten in geval de woningcorporatie waar het om gaat eigenaar is van de grond;
– dat juist in de grote steden, waar de grond veelal geen eigendom is
van corporaties maar door gemeenten is uitgegeven in voortdurende
of eeuwigdurende erfpacht, veel herstructureringsopgaven liggen
waarbij het gewenst kan zijn dat woningcorporaties investeren in
niet-DAEB-activiteiten;
– dat het argument op basis waarvan een uitzondering wordt gemaakt
op de verplichte markttoets voor grond in eigendom is dat een
marktpartij geen aanspraak kan maken op de eigendom van de grond;
– dat dit argument in gelijke mate geldt voor in erfpacht uitgegeven
grond: een marktpartij kan hierop geen aanspraak maken;
– dat er ook overigens onvoldoende juridische basis is om in casu een
onderscheid te maken tussen eigendom en erfpacht;
verzoekt de regering:
alsnog in de uitvoeringsregeling op te nemen dat de uitzondering op de
markttoets die gemaakt wordt ten aanzien van grond in eigendom van
corporaties ook gaat gelden voor grond die zij op basis van voortdurende
erfpacht bezitten,
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en gaat over tot de orde van de dag.
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