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Aanleiding
Op 26 februari jl. hebben wij uw raad geïnformeerd over de uitvoering van het project
‘onrechtmatig grondgebruik’ in Padbroek, waarbij bureau GBaand bij de aanbesteding als 
beste naar voren kwam. Sindsdien zijn de contacten met dit bureau dusdanig moeizaam 
verlopen, dat wij op 28 mei jl de samenwerking met GBaand hebben opgezegd. Op dat 
moment waren er overigens nog geen kosten gemaakt in het kader van de uitvoering. Van 
het bureau is sindsdien niets meer vernomen.

Inmiddels is gebleken dat Meijerman Verjaringsadvies, het bureau dat bij de aanbesteding als 
tweede uit de bus is gekomen, de uitvoering van het project over kan nemen. Ons college 
heeft op 10 september jl besloten om de uitvoering van het project (in tweede instantie) te 
gunnen aan Meijerman. Dit gebeurt grotendeels conform de projectnota die door GBaand is 
opgesteld en door ons college is vastgesteld op 26 februari 2013. Er zijn echter ook 
verschillen tussen de aanpak zoals GBaand die had voorgesteld en de aanpak van 
Meijerman.

Inhoud
Hieronder zal kort worden ingegaan op de twee belangrijkste verschillen.

Publiekrecht vs Privaatrecht:
Meijerman geeft aan dat de aanpak van GBaand volledig is gebaseerd op het privaatrecht: de 
gemeente beroept zich op haar eigendomsrecht. Volgens Meijerman is deze benadering niet 
effectief. Van de aangeschreven inwoners zou 40% zich beroepen op verjaring ofwel geen 
medewerking verlenen. Een bezitter hoeft zijn bezit immers pas te beëindigen wanneer een 
burgerlijke rechter hem hierop heeft gewezen.
De ervaring van Meijerman in diverse gemeenten is dat bij deze aanpak slechts 15% van de 
aangeschreven bewoners zal overgaan tot kopen en nog eens 15% tot huren van de grond. 
Deze 30% zal de financiële middelen moeten genereren die nodig is om de overige 70% van 
de reacties mee te bekostigen.

Meijerman maakt waar mogelijk gebruik van het publiekrecht. Dit houdt in dat bewoners er op 
wordt gewezen dat de ingebruik genomen gronden worden gebruikt in strijd met het 
bestemmingsplan. Veelal hebben deze gronden een openbare bestemming (‘openbaar 
groen’, ‘verkeer’), maar wordt het voor particuliere doeleinden gebruikt (‘tuin’). Bewoners 
krijgen dan een brief waarin staat dat de gemeente bereid is om het strijdig gebruik t.z.t. te 
legaliseren mits de bewoners met de gemeente een regeling treffen over de 
eigendomssituatie, waarbij ze een keuze wordt geboden tussen het kopen of huren van de 
grond.
Deze aanpak heeft in de gemeente Bergen geleid tot hele andere resultaten (zie brochure): 
slechts 5% van de aangeschreven bewoners beroept zich op verjaring en 5% verleent geen 
medewerking. Het verkooppercentage blijft 15%, maar 55% kiest voor het huren van de 



grond. Volgens Meijerman is de keuze om te kopen niet of nauwelijks te beïnvloeden (zeker 
niet in tijden van crisis), maar zorgt zijn aanpak ervoor dat veel meer bewoners actief kiezen 
voor een huurovereenkomst dan in de privaatrechtelijke aanpak.

Huur vs Koop 
In de aanpak van GBaand werd aan bewoners de ingebruik zijnde grond in eerste instantie te 
koop aangeboden. Mocht verkoop om wat voor reden dan ook niet slagen, dan was verhuur 
onder voorwaarden een optie. Dit kwam overeen met de bepalingen uit het groen- en 
reststrokenbeleid van onze gemeente, waarin groenstroken in feite niet worden verhuurd, 
maar ons college hierin wel een beoordelingsvrijheid heeft.

Meijerman geeft bewoners van begin af aan een keuze tussen kopen of huren van de grond, 
wat uiteindelijk leidt tot een groot deel van de bewoners dat zal kiezen voor een 
huurovereenkomst. Er zijn diverse argumenten om voor deze aanpak te kiezen:

- De ervaring van Meijerman leert dat slechts 15% van de aangeschreven bewoners 
zal kopen en dat dit percentage nauwelijks te beïnvloeden is. 

- Er wonen veel huurders in Padbroek, die geen grond aan kunnen kopen (ook met 
verhuurders blijkt het lastig te zijn hierover afspraken te maken). 

- Vaak liggen er kabels en leidingen in de ingebruik genomen gronden, wat de 
mogelijkheden tot verkoop beperkt.

- Padbroek bevat veel ‘blokken’ woningen, waarbij zelden een heel blok tot aankoop 
overgaat of kan gaan.

- In tijden van crisis zal de animo om te kopen toch al minder zijn.
- Het is efficiënter om middels een enkele brief de voorkeur van de bewoners te 

achterhalen. De afwikkeling zal sneller kunnen verlopen wat weer gunstig is voor de 
totale kosten.

- Doordat veel situaties middels verhuur te legaliseren zijn (mits de gemeente deze 
gronden niet nodig heeft voor andere doeleinden) zal minder vaak tot ontruiming 
overgegaan moeten worden (waarvoor juridische procedures noodzakelijk zijn), wat 
ook weer aanzienlijk scheelt in tijd en kosten.

Kosten:
Meijerman hanteert een tarief van € 50,- per uur ex BTW. De behandeling van een dossier 
kost gemiddeld vier uur. De behandeling van 570 situaties zal dan ca. € 116.000,- ex BTW 
gaan kosten (incl. ca. 40 uur / € 2.000,- voorbereidingstijd/kosten); dit bedrag is aanzienlijk 
lager dan bij de eerste offerte eind 2012 (€ 138.000,-). Volgens Meijerman komt dit door de 
efficiëntere werkwijze. De kosten zullen maandelijks worden gefactureerd. Met Meijerman 
zullen afspraken worden gemaakt om eventueel meerwerk zoveel mogelijk te voorkomen.

Opbrengsten:
De opbrengst uit verkopen wordt geschat op € 142.800,- (ca. 15% van alle aanschrijvingen). 
Verder worden de huurinkomsten geschat op€ 28.728,- (ca. 55% van alle aanschrijvingen). 

Tijdsplanning:
Meijerman schat de duur van het project op ca. 2 tot 3 jaar, bij 2 tot 3 dagen inzet per week. 
Dit in verband met reactie termijnen, belasting van de ambtelijke organisatie en de eigen 
planning van Meijerman. Er zal vanuit het gemeentehuis gewerkt worden bij het aanschrijven 
van de bewoners en het behandelen van alle reacties. Middels een projectteam zal vanuit de 
organisatie waar nodig worden gefaciliteerd.

Evaluatie:
Met Meijerman is overeengekomen dat 6 maanden na de start van de uitvoering de resultaten 
tot dan toe worden geëvalueerd. Mochten de resultaten tegenvallen, dan kan worden 
besloten om de pilot te stoppen. Dit verkleint het (financiële risico).

In overleg met Meijerman zal een volgorde/prioritering van de aanschrijvingen worden 
afgestemd, waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht op de uitvoering van de 
vitaliseringsplannen m.b.t. het openbaar groen.



Procedurele informatie
Verwacht wordt dat Meijerman in september/oktober 2013 kan starten met de uitvoering van 
het project, dat ca. 2 tot 3 jaar zal duren. Na 6 maanden volgt een evaluatie van de resultaten 
die op dat moment bereikt zijn.

Bijlagen
Brochure Meijerman augustus 2013
Raadsinformatiebrief 26 februari 2013

Burgemeester en wethouders van Cuijk

mr. R.P. Hoffmann mr. W.A.G. Hillenaar
secretaris burgemeester
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Aanleiding
Op 23 september 2011 heeft ons college besloten om de pilot ‘onrechtmatig grondgebruik’ door 
bureau GBaand uit te laten voeren in de wijk Padbroek. Doel van deze pilot was het in kaart 
brengen en vervolgens aanpakken van het onrechtmatig grondgebruik door particulieren in 
Padbroek. Medio 2012 is de inventarisatie van het illegaal grondgebruik afgerond en is in 
overleg met de gemeente (via een ambtelijke werkgroep) een projectnota opgesteld met een 
plan van aanpak. Voor de uitvoeringfase van de pilot zijn van diverse bureaus nieuwe offertes 
gevraagd, waarbij GBaand opnieuw als beste naar voren kwam.

Inhoud
Zoals in ons besluit van 23 september 2011 is aangegeven, bestaat de pilot in feite uit drie 
onderdelen:

1. Inventarisatie van het grondgebruik:
Door middel van kadastrale kaarten en luchtfoto’s wordt het onrechtmatig grondgebruik in (een 
deel van) de gemeente in kaart gebracht. Hierbij wordt met name ook naar de verkoopbare 
percelen gekeken en worden de bestaande huur en bruikleenovereenkomsten bekeken en 
vergeleken met de lijst van overtreders. Uiteindelijk creëert men een bestand dat de basis vormt 
voor verdere aanschrijvingen. 

2. Projectnota:
Vervolgens wordt de informatie uit de inventarisatie langs het gemeentelijk beleid t.o.v. 
handhaving en groenstroken gelegd. Voor deze pilot zijn de uitgangspunten en werkwijze 
vastgelegd in een projectnota. Hierin wordt ook duidelijk welke gevallen in aanmerking komen 
voor legalisatie. Ook wordt inzichtelijk wat de opbrengsten van eventuele uitgifte van grond 
kunnen zijn. O.a. aan de hand van voorbeeldbrieven wordt de werkwijze vastgelegd en worden 
afspraken gemaakt over hoe te handelen in welke situatie.
Dit eerste gedeelte van de pilot is door bureau GBaand uitgevoerd binnen de offerte. Medio 
2012 was dit afgerond.

3. Uitvoering.
Na vaststelling van de projectnota zal worden overgegaan tot de projectuitvoering. 

Fase 3, de daadwerkelijke uitvoering (aanschrijvingen aan de bewoners) zou van start gaan 
nadat de inventarisatie en de projectnota waren afgerond. Op verzoek van de  toenmalig 
portefeuillehouder  zijn een vijftal bureaus aangeschreven om op basis van de gegevens uit de 
inventarisatie een offerte in te dienen. De ambtelijke werkgroep heeft vervolgens een tweetal 
bureaus, waaronder GBaand, uitgenodigd voor een mondelinge toelichting. GBaand is hieruit 
als beste uit de bus gekomen aangezien dit bureau de meest gunstige prijs kon bieden en door 
het eerder uitvoeren van de inventarisatie reeds bekend is met de wijk Padbroek.
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Door in eerste instantie te focussen op de te verkopen gronden kan geld gegenereerd worden 
om de rest van het project minimaal kostendekkend uit te voeren. GBaand kan bij de uitvoering 
veelal zelfstandig werken, zodat het project slechts weinig aan capaciteit kost vanuit de 
ambtelijke organisatie. GBaand kan bewoners aanschrijven en dossiers van a tot z afhandelen. 
Eventueel zijn tussentijdse rapportages mogelijk. Wanneer het tot verjaringskwesties zal 
komen, heeft GBaand een backoffice met gespecialiseerde juristen, zodat ook deze kwesties 
zelfstandig in behandeling kan nemen, tot aan een eventuele gang naar de rechter.

Zoals reeds is aangegeven is in concept de projectnota geschreven voor deze pilot (zie bijlage).
Deze is vastgesteld bij het besluit van 12 februari 2013.

Inventarisatie
Uit de inventarisatie van GBaand (bijlage) blijkt dat er in totaal 475 situaties zijn geconstateerd 
waarbij er sprake is van onrechtmatig grondgebruik. In 23 gevallen gaat het om oppervlakten 
van kleiner dan 5 m2. Deze gevallen zullen in beginsel niet worden aangeschreven. 
Er blijven dus 452 aan te schrijven illegale situaties over. Het gaat om een gemiddelde 
oppervlakte per illegale situatie van 32 m2. 
Daarnaast zijn er 97 gevallen waarvan de bewoners in het verleden een overeenkomst hebben 
gesloten met de gemeente inzake het gebruik van de grond. Deze bewoners krijgen de 
mogelijkheid om een verzoek tot koop in te dienen. Al met al zullen dus 549 bewoners een brief 
krijgen van de gemeente, al dan niet met een aanbod tot koop.
In totaal wordt er ongeveer 19.000 m2 gemeentegrond gebruikt in de wijk Padbroek.

Verwachting resultaten
GBaand verwacht, op basis van behaalde resultaten bij voorgaande projecten, bezien over het 
totale aantal aan te schrijven bewoners, 25% verkoop, 15% verjaring, 10 % verhuur en 5 % 
terugvordering. Bij de overige 45% gaat het om het honoreren van bestaande overeenkomsten, 
om fouten in de kadastrale digitale kaart en om bijzondere regelingen in verband met oude 
afspraken tussen de gemeente en de burger. GBaand merkt op dat er relatief veel kabels en 
leidingen dicht bij woningen liggen, wat de verkoopbaarheid bemoeilijkt, en dat het gaat om een 
oude wijk waar het risico op verjaringen groter is.

Schatting opbrengsten en kosten
GBaand schat de opbrengst van de pilot (bij ca 20% verkoop) op ca € 199.500,-, op basis van 
een groenstrokenprijs van € 70,- per m2 en 475 dossiers. Daarnaast zou minimaal 15% voor
verhuur in aanmerking komen. Dit zou neerkomen op zo’n.€ 7.481,25 aan huurinkomsten per 
jaar.
Voor 475 dossiers bedragen de maximale kosten dan € 133.000,- (maximaal € 280,- per 
dossier). Voor de pilot wordt dus een positief saldo verwacht van € 66.500,-. De schattingen zijn 
gebaseerd op de resultaten van de inventarisatie en de ervaringen van GBaand bij eerdere 
projecten.

Herinrichting
Indien, na aftrek van de gemaakte kosten, er van de opbrengst een bedrag overblijft, zal dit 
worden geïnvesteerd in de herinrichting van eventuele vrijgekomen stroken grond in Padbroek.

CGM
Ook In Mill en Grave is men ook bezig om het onrechtmatig / ongeregistreerde grondgebruik in 
kaart te brengen. Vanuit Mill is de wens kenbaar gemaakt om hierin gelijk met Cuijk op te 
trekken. Omdat het project in Padbroek echter een pilot betreft, waarvan de exacte resultaten 
zich moeilijk laten voorspellen, is er voor gekozen deze pilot eerst af te ronden en de resultaten 
te evalueren, alvorens het project uit te breiden naar andere wijken of dorpen in Cuijk, Grave of 
Mill.
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Procedurele informatie

GBaand schat de looptijd van de pilot op ca. 17 maanden. Eens per kwartaal zal een evaluatie 
plaatsvinden over de stand van zaken. De uitvoering kan in februari 2013 van start gaan.

Bijlagen

-Projectnota GBaand
-Overzicht inventarisatie GBaand
-Offerte GBaand d.d. 4 oktober 2012
-Raadsinformatiebrief d.d. 27 september 2011

Burgemeester en wethouders van Cuijk

mr. R.P. Hoffmann mr. W.A.G. Hillenaar
secretaris burgemeester
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Inleiding 
De gemeente heeft  onlangs een inventarisat ie  laten uitvoeren naar het  

gebruik van gemeentegrond in de wijk Padbroek. B ij  deze inventarisat ie  is  

gebleken dat  er bij  475 geval len sprake is  van gebruik van 

gemeentegrond zonder  dat  daarvoor toestemming is  verleend door de 

gemeente. Het  zonder toestemming gebruiken van gemeentegrond is  

onrechtmat ig en ongewenst . Daarnaast  zijn er 97 mensen die  een 

overeenkomst hebben met de gemeente. In totaal wordt  er ongeveer 

19.000 m² gemeentegrond gebruikt . Vaak wordt  de grond bij  een tuin 

getrokken of worden er a l ler le i zaken, zoa ls  schutt ingen, schuren, 

aanhangers en afval op de grond geplaatst . Soms is  het  onrechtmat ig 

gebruik van gemeentegrond problemat isch, bijvoorbeeld a ls  de grond in 

de toekomst bestemd is  voor  ru imtel i jke inr icht ing , revita l isat ie  of  

woningbouw. In sommige gevallen is  het  gebruik van gemeentegrond 

geen bezwaar en kan de grond uitgegeven worden om de s ituat ie  te  

legal iseren.  

 

Naast  prakt ische overwegingen om handhavend op te  t reden tegen het  

ongeregistreerde gebruik van gemeentegrond heeft  de gemeente de 

wette li jke  pl icht  om handhavend op te  t reden. Op grond van art ike l 160 

l id 4 gemeentewet is  het  col lege verpl icht  a l les te  doen om verjar ing van 

recht  te  voorkomen. Door n iet  op te  t reden tegen onrechtmat ig gebruik 

van gemeentegrond handelt  de gemeente in str i jd met de wet .  

 

Ook is  optreden van de gemeente noodzakel i jk om met  betrekking tot  het  

gebruik van gemeentegrond om een gelijke behandeling jegens haar 

burgers te  kunnen waarborgen. Door ongel ijke voorwaarden van het 

gebruik van gemeentegrond n iet  aan te  pakken handelt  de gemeente in 

str i jd met de beginselen van behoorl i jk bestuur en werkt  het  

onrechtmat ig gebruik van gemeentegrond in de hand. Als  immers nooit  

wordt  opgetreden tegen onrechtmat ig gebruik, waarom zou je  dan betalen 

voor de grond? 

 

In deze projectnota wordt  beschreven hoe de gemeente het  ongewenste 

gebruik wi l gaan aanpakken.  
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Uitgangspunten project 
 

De gemeente Cuijk za l  te  a llen t i jde proberen door middel van dia loog tot  

een oplossing voor het gebruik van gemeentegrond te  komen. De 

s ituat ies zullen daar waar moge l ijk worden gelegaliseerd door middel van 

verkoop of verhuur , waarbij  de gemeente de voorkeur geeft  aan verkoop 

van de grond. Terugvorderen van de grond zal a l leen aan de orde komen 

wanneer legalisat ie  niet  mogel i jk is  of  a ls  de gebruiker niet  wi l 

meewerken aan legalisat ie . Een gang naar de rechter is  daarbij  een 

laatste  middel.  

 

Perce len waarbij  een gebruik k le iner dan 5 m² wordt  geconstateerd of de 

perceelsgrens niet  meer dan 50 cm wordt  overschreden worden buiten 

beschouwing ge laten. Dit  is  om twee redenen. De eerste  reden is  dat  bij  

inventarisat ie  door middel van luchtfoto’s een marge van afwijk ing tot  

ongeveer 50 cm zit . Om vol ledige zekerheid te  hebben kan in die  gevallen 

een grensreconstruct ie worden aangevraagd. Dit  is  echter erg duur en 

wordt  daarom a l leen gebruikt  in geval van redel ijke  twijfe l . Ook vanwege 

de onzekerheid die  deze marge met zich meebrengt en de kosten en 

imagoschade die  een onterechte aanschrijv ing met zich meebrengt zal 

niet  tot  aanschrijv ing worden overgegaan. Daarnaast  worden te  kleine 

ingebruiknames niet  aangeschreven omdat de kosten die  handhaving met 

zich meebrengt niet  opwegen tegen de opbrengsten. B ij  deze kle ine 

ingebruiknames zal het  gemeente li jk be lang nauwelijks in het  geding 

zijn , omdat de ingebruikneming geen belemmering vormt voor de funct ie  

van de groenstrook of berm. Al leen in bijzondere gevallen, waar 

handhaving noodzake l i jk is , worden deze gebruikers toch aangeschreven. 

Denk hierbi j  aan het  geval dat  door de ingebruikname de toegang tot  

kabels en le idingen niet  langer gewaarborgd kan worden.  

 

Handhaving van gemeentegronden zal pr ivaatrechte li jk u itgevoerd 

worden. Het  gebruik van gemeentegrond is  in str i jd met het  

e igendomsrecht  van de gemeente. De gemeente is  a ls  e igenaar en 

rechthebbende van de grond bevoegd de grond van een ieder die  haar 

zonder recht  houdt , op te  e isen (art  . 5:2 BW). Dit  is  mogel ijk zolang de 

e igendom nog n iet  is  verjaard. De pr ivaatrechte li jke  weg is  dan ook de te  

bewandelen weg indien men het  e igendomsrecht  heeft  geschonden door  

i l legaal gebruik te  maken van e igendom van de gemeente. De gemeente 

handelt  a ls  e igenaar en rechthebbende van de grond. B ij  het  handhaven in 

pr ivaatrechte li jke  z in dienen de algemene beginselen van behoorl i jk 

bestuur in acht  genomen te  worden. Het  handhaven heeft  a ls  doel het  

terugvorderen van e igendom en het  voorkomen van het  verlies van 

e igendom door verjar ing. De gemeente kan, a ls  e igenaar en 

rechthebbende , overgaan tot  het  opeisen van de grond zolang het  

e igendom niet  is  verjaard. 

 

Het streven is  om de aanpak van het  i l legale  gebruik van gemeentegrond 

ten minste  kostendekkend uit  te  voeren. De opbrengsten uit  eventuele  

verkoop zul len worden ingezet  om de kosten te  dekken.  
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Projectuitvoering 
 

Stappenplan uitvoering project  

Het  project  zal stapsgewijs  op basis  van onderstaand schema worden 

uitgevoerd. Dit  schema geeft  een algemeen stappenplan weer . Verderop 

zal het  stappenplan nader worden uitgewerkt. 

 

 

1.a .  Het  opste llen van een communicat ieplan in over leg met de afdeling 

communicat ie  met de daarbij  behorende voorl icht ing. Gbaand heeft  

de beschikking over voorbeeldteksten. 

 

1.b.  Het  e igen maken van de plaatse li jke ambtelijke  organisat ie  en het  

in lezen in de verschi l lende bele idstukken. Deze stap is al  

genomen. 

 

2.a .  Besluiten welke gronden in aanmerking komen voor verkoop, 

verhuur , ingebruikgeving en/of terugvordering. Zo nodig in overleg 

met de gemeente. 

 

3.a .  De verkoopdoss iers worden als  eerste  behandeld. Bewoners worden 

aangeschreven en ontvangen uitgebre ide informat ie  over de 

werkwijze , pr ijzen en kadastrale  en notarië le kosten. Gbaand heeft  

hiervoor s jabloonbr ieven ontwikkeld , welke reeds bij  d iverse 

andere projecten naar tevredenheid z ijn gebruikt . Deze brieven 

worden naar de huisst ij l  van de gemeente aangepast .  
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4.a .  Zodra de meerderheid van de verkoopdoss iers is  afgehandeld , 

worden de verhuur of ingebruikgevingsdossiers aangeschreven. De 

procedure voor deze groep aanschrijv ingen zal n iet  afwijken van 

die  van de verkoopdossiers. 

 

4.b.  Resterende verkoopdossiers worden afgehandeld en bewoners die  

niet  reageren, ontvangen een ( laatste ) herinnering. 

 

5.a .  Indien de meerderheid van de verhuur of ingebruikgevingsdossiers 

zijn afgehandeld worden terugvorderdossiers aangeschreven. Door   

eerst  de verkoop- en verhuurdossiers te  behandelen worden 

inkomsten gegenereerd die  de kosten van deze terugvorderdossiers 

kunnen dekken. 

 

5.b.  Resterende verhuur en ingebruikgevingsdossiers worden 

afgehandeld. Bewoners die  niet  reageren, ontvangen een ( laatste ) 

herinnering. 

 

6.a .  Na afhandeling van een terugvorderdossier of  b ij  vr ijwi l l ige 

teruggave van gemeentegrond wordt  op locat ie  gecontroleerd of de 

bewoners de grond hebben vr i jgemaakt . 

 

6.b.  Aanschrijven van terugvorderdossiers die  voortvloe ien uit  niet  

doorgegane verkoop, verhuur of ingebruikgevingsdossiers. 

 

6.c .  Afhandelen overige lopende dossiers. 

 

7.a .  Completeren dossiers en overdraagbaar maken voor arch ivering. 

 

7.b.  Overdragen dossiers naar handhaving of advocatenbureau. 

 

8.a .  Opste llen beheersplan om verloedering van het  grondbeheer in de  

toekomst tegen te  gaan. 

 

8.b.  Opmaken van een e indevaluat ie  met f inancië le  paragraaf. 

 

9.  Er is  een nuls ituat ie  gecreëerd ten aanzien van het  snippergroen 

beheer. 

 

Volgorde aanschri jvingen 

 

A ls  start  van de pi lot  zul len eerst  a lle  bewoners die  wel een 

overeenkomst hebben een brief  kr ijgen met de mededel ing dat  z ij  

eventueel de grond kunnen kopen van de gemeente. Eventuele  verzoeken 

tot  koop die  hieru it  voortvloe ien worden beoordeeld aan de hand van de 

in deze projectnota omschreven toets ingscriter ia . U it  d ie  toets ing zal 

volgen of verkoop mogelijk  is  of  niet .  

 

Naast  deze legale  s ituat ies zullen er , b ij  wi jze van proef , eerst  20 i l legale  

s ituat ies worden aangeschreven. Van deze 20 s ituat ie  heeft  de gemeente 

vooraf a l  getoetst  of  de gebruikers de grond kunnen kopen van de 

gemeente.  
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De opbrengsten die  uit  deze eerste  aanschrijv ingen voortv loe ien zul len 

worden ingezet  om de overige aanschrijv ingen mee te  f inancieren. 

 

Na deze eerste  aanschrijv ingen za l er een evaluat ie  plaatsvinden en zal 

het  col lege besluiten of ook overige bewoners zul len worden 

aangeschreven. Mocht dat  het  geval z ijn dan zul len de aanschrijv ingen 

aan de hand van bovenstaand schema worden verr icht .  

 

 

Uitgiftemogelijkheden 
 

Om wil lekeur van gronduitg ifte  te  voorkomen is  nodig dat  er zo object ief  

mogel ijke uitg iftecr iter ia worden gehanteerd. Deze cr iter ia staan 

hieronder omschreven. Indien aan één van de genoemde cr iter ia niet  

wordt  voldaan dan kan de grond n iet  uitgegeven worden. Voor bestaande 

( i l lega le ) s ituat ies van gebruik van gemeentegrond worden deze cr i ter ia 

gebruikt  om te  bepalen of legal isat ie  van het  gebruik mogel i jk is  of  dat  

handhaving plaats zal v inden. 

 

In aanslu it ing op het  huidig geldend bele id “Groenbele idsregels 2005”, 

worden bij  de u itvoering van dit  project  de volgende toets ingscriter ia 

gebruikt .  

 

Toetsingscriteria 

Met de hieronder beschreven toets ingscriter ia zal per s ituat ie  worden 

beoordeeld of de grond voor u itgifte  aan gebruikers  of verzoekers in 

aanmerking komt .  

 

1.  Aangrenzend met e igen perceel 

Ter voorkoming van ongewenste e igendomsverhoudingen is  uitg ifte  

van gemeentegrond al leen mogel ijk indien de grond direct  grenst  

aan het  woonperceel van verzoeker/gebruiker .  

 

2.  Huur of koopwoning? 

Om de e igendomsrechten van de woning en bijbehorende perce len 

bij  dezelfde (natuurl i jke) rechtspersoon te  houden zal verkoop van 

gemeentegrond al leen plaatsvinden aan de e igenaren van 

woningen.  

 

3.  Is  de groenstrook onderdeel van structureel groen? 

Onder structureel groen wordt  verstaan stukken grond die  een 

bijdrage leveren aan de ruimtel ijke structuur van een gebied. Het  

structure le  groen is  bepalend voor de stedenbouwkundige 

inr icht ing van de openbare ruimte. Deze structure le  stukken grond 

hebben een uitgesproken ruimtel ijke funct ie  en een duidel i jk 

samenhangende structuur en belevingswaarde binnen de 

ruimtel ijke inr icht ing.  

Indien een groenstrook deel uitmaakt  van het  structureel groen 

komt deze grond n iet  voor u itgifte  in aanmerking.  

 

4.  Is  de groenstrook straatbepalend? 

In het  kader van een goede belangenafweging is  het  noodzakel ijk 

om de directe  omgeving te  scannen op mogel ijk nadeel die  

omwonenden kunnen li jden bij  uitg ifte  van een strook 

gemeentegrond. Hierbi j  kan bijvoorbeeld worden gedacht  aan 
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verminderd u itzicht  van directe  buurtbewoners of het  aanzicht  

vanuit  de openbare weg.  

Indien een strook grond als  straatbepalend groen wordt  

aangemerkt , za l deze strook niet  worden uitgegeven.  

 

5.  Verkeersve il igheid cq. Wegbeheer 

In dit  kader za l n iet  a lleen een afweging moeten worden gemaakt 

van de huidige s ituat ie maar ook za l er aan de toekomst ige 

noodzakel ijke aanpassingen aan infrastructure le  werken gedacht  

moeten worden. Een eventuele  wegverbreding c.q . aanleg van een 

f ietspad kan door u itg ifte  namelijk in gevaar komen. Daarnaast  

dient  goed in ogenschouw te  worden genomen of uitg ifte  geen 

belemmering oplevert  voor hulpverleners. 

 

6.  Toekomst ige ontwikkel ingen 

Het  kan zijn dat  bepaalde stukken gemeentegrond in e igendom van 

de gemeente dienen te bl i jven vanwege toekomst ige 

ontwikkel ingen. Hierbi j  kan gedacht  worden aan toekomst ige 

herinricht ing van plantsoenen, buffergroen of andere te  

verwachten toekomst ige bestemmingen. 

Voor k le ine stukken gemeentegrond is  de kans op toekomst ige 

ontwikkel ingen wel l icht  minder groot  dan voor grote  kavels  

gemeentegrond. Per s ituat ie  zal bekeken worden of de grond 

uitgegeven kan worden. 

 

7.  Bestemmingsplan 

Uitgifte  van gemeentegrond is  in beginsel enkel mogel ijk indien de 

bestemming in overeenstemming is  of  kan worden gebracht  met 

het  voorgenomen gebruik. B ij  een eventuele  verkoop van grond za l 

de gemeente , voor zover daar geen publ iekrechte li jke  bezwaren 

tegen zijn , de bestemming aanpassen bij  de eerstvolgende 

herziening van het  bestemmingsplan.  

 

8.  Voorzieningen ten behoeve van het  openbaar belang. 

Onder deze voorzieningen wordt  onder andere verstaan: Kabels en 

le idingen, (gemeente li jke) r io ler ing en duikerle idingen inbegrepen, 

straatverlicht ing , verkeersborden en overige opstal len.  

Gelet  op het  be lang van een goede bere ikbaarheid voor de 

beheerders van deze voorzieningen zal de gemeente in beginsel 

niet  overgaan tot  uitgifte  van grond waar voorzieningen ten 

behoeve van het  openbaar belang op, in of boven aanwezig z ijn . 

Uitgifte  van deze grond is  in sommige gevallen mogel ijk met het  

vest igen van een recht van opstal of  een kwal itat ieve verpl icht ing 

tot  het  dulden van toegang tot  de voorzieningen.  

In sommige gevallen zal een huurovereenkomst mogel i jkheden 

kunnen bieden. In een huurovereenkomst kunnen duidel ijke 

voorwaarden opgenomen worden dat  de beheerders van deze 

voorzieningen te  allen t i jde toegang hebben en niet  verplicht  z ijn 

om schade die  ontstaat  ten gevolge van eventuele  werkzaamheden,  

te  vergoeden.  

Het  zal per geval bekeken moeten worden of uitgifte  mogel ijk is . 

Indien bijvoorbeeld voorzienbaar is  dat  er op termijn 

werkzaamheden verr icht  moeten worden of a ls  de kabels en 

le idingen door meerdere tuinen van gebruikers tegeli jkert ijd lopen 

is  u itgifte  van grond prakt isch gezien niet  wenseli jk . In deze 
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gevallen zal dan ook n iet  tot  uitgifte  overgegaan worden.  

 

9.  Watergangen 

De gemeente zal niet  overgaan tot  uitgifte  van gemeentegrond 

indien deze grond onderdeel uitmaakt  van watergangen of s loten 

of a ls  deze grond nodig is  voor een goed beheer van watergangen 

en s loten.  

 

10.  Uitgifte  van gemeentegrond le idt  niet  tot  het  ontstaan van 

onrendabele  perce len 

De gemeente zal beoordelen of de uitgifte  van gemeentegrond niet  

le idt  tot  versnippering en het  ontstaan van te  kle ine overbl ijvende 

groenstroken of een verspringing van erfgrenzen.  

 

Verkoop 

Wanneer op basis  van de hierboven genoemde cr iter ia  uitg ifte  van 

gemeentegrond mogel i jk is  komt het  stuk grond in beginsel a l leen voor 

verkoop in aanmerking. 

 

Om mensen die  op korte  termijn niet  in de f inancië le  posit ie  zijn de 

grond te  kunnen kopen is  de gemeente bere id om een koop-met-

uitgeste lde-levering aan te  gaan met de beoogde koper . Deze construct ie  

houdt in dat  de koopovereenkomst al gesloten wordt , maar de levering 

(door het  opmaken van de akte) van het  perceel met maximaal 12 

maanden wordt  u itgeste ld. Betaling kan niet  in termijnen, maar dient  in 

één keer te  gebeuren, het  is  aan de beoogd koper ze lf  om het  ge ld t i jd ig 

bij  e lkaar te  kr ijgen. Indien de koper niet  binnen 12 maanden betaald , 

wordt  de koopovereenkomst van rechtswege ontbonden.  

 

Verhuur  

Verhuur van gemeentegrond is  in een drietal gevallen mogel ijk:  

1)  Indien uitg ifte  van gemeentegrond mogel ijk  is , maar de bewoner 

aangeeft  niet  te  kunnen kopen; 

2)  Indien uitg ifte  van gemeentegrond niet  mogelijk  is  vanwege 

toekomst ige ontwikkel ingen. De periode totdat  de grond nodig is  

voor de gemeente li jke plannen kan worden overbrugt  met een 

huurovereenkomst;  

3)  Indien de uitg ifte  van gemeentegrond niet  mogel ijk is  vanwege de 

aanwezigheid van openbare voorzieningen. In deze gevallen zal  per 

s ituat ie  bekeken worden of verhuur van de grond wel mogel ijk is .   

 

Door verhuur als  opt ie  van legal isat ie  toe te  staan in plaats van hoge 

uitzonder ing za l de afwikke l ing van het  project  soepeler verlopen. Voor 

e lke verhuur een apart (col lege)besluit  opste llen kost  extra t i jd en vormt 

een extra belast ing op het  ambtel i jk apparaat . Daarnaast  zal het  

onnodige terugvorderingen van gemeentegrond kunnen opleveren als  

verhuur niet  of  s lechts zeer beperkt  mogel ijk  is . Tot  s lot  kan verhuren 

van grond wel structureel inkomsten opleveren voor grond die  niet 

noodzakel ijk z i jn voor  gemeente li jke taken.  

 

U itgangspunt is  dat  verhuur op termijn n iet  meer mogel ijk is  en dat  

a l leen de huidige gebruikers de opt ie  tot  huur kunnen krijgen. 

Contractueel worden de huurders verpl icht  de grond bij  vertrek te  

ontruimen, tenzij  met de gemeente anders is  afgesproken. Al leen in 

bijzondere s ituat ies zal huur op langere termijn mogel ijk  bl i jven.  
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Bruikleen 

Er wordt  a l leen gebruik gemaakt van een bruik leenovereenkomst indien in 

het  verleden aantoonbare afspraken zijn gemaakt over het  gebruik van 

grond, welke niet  op papier z ijn gezet  en de gemeente geen direct  be lang 

heeft  om de grond op korte  termijn terug te  vorderen van de gebruiker .  

De gemaakte afspraken worden op papier gezet  en zo nodig aangevuld 

met nieuwe voorwaarden. Op deze manier bl i j f t  het  e igendomsrecht van 

de gemeente gewaarborgd en kunnen gemaakte afspraken in stand 

bl ijven.  

Wel wordt  er aan gebruikers een eenmalige betaling van € 50,-  in 

rekening gebracht  ter compensat ie  van de administrat ieve kosten.  

 

Hardheidsclausule  

Het Col lege is  bevoegd om in geval len waar in  de toepassing van deze 

projectnota naar hun oordeel tot  een bijzondere hardheid le idt , ten 

gunste van de gebruiker af  te  wijken van deze projectnota. 

 

 

Uitgifteprijzen 
 

Verkoopprijs 

Bij  de uitvoering van dit  project  wordt  een verkooppr ijs  van € 70,- -  per 

m² gehanteerd, ongeacht  de l igging van de grond ten opzichte van de 

woning.  

 

Verkoop van de grond geschied op basis  van kosten koper. Hieronder 

worden onder andere de overdrachtsbelast ing, de notarië le  kosten en de 

kadastrale  kosten verstaan. Deze kosten zijn voor rekening van de koper 

en worden nader beschreven bij  overige kosten.  

 

Overige kosten bij  verkoop: 

Naast  de verkooppr i js  zijn de volgende kosten voor de koper . 

-  De overdrachtsbelast ing (6% over de verkooppr ijs  van de grond)  

-  Notariskosten, deze zijn per notariskantoor verschi l lend. 

-  Kadastrale  kosten: 

  Het  Kadaster verzamelt  gegevens van registergoederen in Nederland,    

houdt deze bij  in openbare registers en op kadastra le  kaarten en ste lt  

deze gegevens tegen een vergoeding beschikbaar aan part icu l ieren, 

bedrijven en andere belanghebbenden in de samenleving. De overdracht  

van een stuk grond zal  in de openbare registers worden ingeschreven 

nadat  het  stuk grond door het  kadaster is  ingemeten. Aan deze inmet ing 

en inschrijv ing z ijn kosten verbonden.  

 

De kosten kunnen als  volgt  verdeeld worden, afhankelijk van het  

moment van aanbieding aan het  Kadaster. 

o  Na verkoop (na het  passeren van de leveringsakte bij  de notaris ) 

•  Kle iner dan 100m2 en niet  duurder dan € 5 .000,00 = € 

145,00 + € 60,75 = € 205,75. 

•  Groter dan 100m2 of meer dan € 5.000,00, = € 145,00 + € 

995,00 = € 1.140,00 (verhoogd kadastraal tar ief ).  

 

o  Voorafgaand aan de verkoop 

          Hierbij  wordt  voorafgaand aan de verkoop het  te  verkopen perceel  
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          afgespl itst . Daarna wordt  het  afgespl itste  perceel a ls  geheel  

 perceel overgedragen. Het  standaard tar ief  van deze spl its ing   

 bedraagt  € 550,00 (onafhankeli jk van de grootte  of  de   

 verkooppr i js ). Het  vooraf spl itsen van perce len is  aan te  raden bij   

 perce len waarbij  het  verhoogde kadastrale  tar ief  van toepassing  

 is . Bovenop de kosten van de afsplits ing komen dan ook nog de     

 kosten van de overschrijv ing. Deze kosten bedragen € 205,75. De   

 totale  kosten van spl i tsen vooraf en overdracht  van het  perceel   

 bedragen dus € 755,75.  

 

Verhuur 

Bij  verhuur wordt  de huurpri js  gebaseerd op de economische waarde. 

Hierbij  wordt  de huurprijs  per jaar geste ld op 5% van de verkooppr i js . Er 

ge ldt  een minimale  huurpri js  van € 60,- -  per jaar ongeacht  het  aantal 

v ierkante meters , zodat  de administrat ieve kosten a lt i jd gedekt  zul len 

zijn . 

Ingeval in , op of boven de betreffende strook gemeentegrond 

voorzieningen ten behoeve van het  openbaar belang z ijn gelegen kan het  

perceel niet  zonder enig r is ico worden ingericht . U itgangspunt is  dat  de 

betreffende beheerders zonder enige verplicht ing tot  schadevergoeding 

bij  de voorzieningen kunnen. In dergel ijke gevallen wordt  de huurpr ijs  

gehalveerd, oftewel 3% van de verkooppr ijs . 

 

Hardheidsclausule  

Het Col lege is  bevoegd om in geval len waar in  de toepassing van deze 

projectnota naar hun oordeel tot  een bijzondere hardheid le idt , ten 

gunste van de gebruiker af  te  wijken van deze projectnota. 

 

 

Bijzondere gevallen 
 

Huurwoningen 

De bewoners van huurwoningen zul len niet  ze lf  worden aangeschreven op 

het  gebruik van gemeentegrond. De gemeente zal over s ituat ies van 

gebruik bi j  huurwoningen in gesprek gaan met de e igenaar van de 

woning. Meestal is  dat  de woningbouwvereniging. Omdat het  hier gaat  om 

een col lect ieve behandeling van a l le  s ituat ies van gebruik za l getracht  

worden één regeling te t reffen voor al le  s ituat ies van gebruik.  

 

De voorkeur zal u itgaan naar het  verkopen van de grond aan de 

woningbouwvereniging. Omdat het  om veel grond gaat  zal een totaalpr i js  

voor de grond worden bepaald. De gemeente zal ook bekijken of er 

mogel ijkheden zijn tot  het  ruilen van grond met de 

woningbouwvereniging.  

 

Mocht er geen (col lect ieve) regel ing voor de bewoners van huurwoningen 

getroffen worden dan zal er met e lke indiv iduele  gebruiker een regeling 

getroffen moeten worden. Het  streven is  om op termijn geen 

overeenkomsten voor gebruik meer aan te  gaan met bewoners van 

huurwoningen.  

 

Bestaande overeenkomsten 

Bewoners met een overeenkomst voor het  gebruik van gemeentegrond 

zul len, wanneer mogel ijk , de mogel ijkheid kr ijgen om een verzoek tot  

koop in te  dienen. Dit  aanbod za l ge l i jkt ijd ig  of v lak na het  versturen van 
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de eerste  aanschrijv ingsbrieven naar i l legale  gebruikers gedaan worden. 

Be langrijk is  dat  niet  op voorhand de grond te  koop wordt  aangeboden, 

maar a l leen de mogel ijkheid tot  het  verzoek tot  koop van de grond. Zodra 

het  verzoek binnen is  zal de WGU beoordelen of verkoop mogel i jk is .  

 

Mochten de gebruikers niet  wi l len of kunnen kopen dan za l de gemeente 

per geval bekijken of:  

A)  De bestaande overeenkomst wordt  gehonoreerd. Deze gebruikers 

kunnen de grond onder de oude ‘gunst ige ’ voorwaarden bl ijven 

gebruiken. A ls  deze bewoners vertrekken wordt  aan nieuwe 

bewoners de moge l ijkheid geboden om tegen de in deze 

projectnota vastgeste lde voorwaarden de grond te  kopen of huren. 

B)  De bestaande overeenkomst gefaseerd  wordt  omgezet  naar nieuwe 

voorwaarden voor gebruik. Dit  kan door  middel van een 

zogenoemde ingroeiregeling , waarbij  de gebruiker over een 

periode van een aantal jaar een jaarli jkse huurverhoging kr ijgt  tot  

het  moment dat  de gebruiker op het  in deze projectnota 

vastgeste lde tar ief  uitkomt .  Voor het  onderstaande voorbeeld is  

uitgegaan dat  de verhuurpri js  5% van de verkoopwaarde bedraagt . 

Cij fermat ig komt het  op het  volgende neer:  

Het  eerste  jaar  2012 betaalt  de huurder 1% van de grondwaarde 

Het  tweede jaar 2013 betaalt  de huurder 2% van de grondwaarde 

Het  derde jaar   2014 betaalt  de huurder 3% van de grondwaarde 

Het  vierde jaar  2015 betaalt  de huurder 4% van de grondwaarde 

 

Vanaf het  vij fde jaar is  de huurder 5% verschuldigd van de 

verkooppr i js . Vanaf dat  moment zal jaar l i jks de huurprijs  worden 

geïndexeerd.  

 

Beroepen op verjaring 

Er zi jn twee vormen van verjar ing, acquis it ieve (verkr ijgende) verjar ing en 

ext inct ieve (bevrijdende) verjar ing van rechtsvorderingen. Verkrijgende 

verjar ing treedt  op indien de grond gedurende 10 jaar onafgebroken en te  

goeder trouw in bezit  is  (art . 3:99 BW). Gedurende een verjar ingstermijn 

kan de rechthebbende , de gemeente , een rechtsvorder ing inste llen om het  

bezit  van de ander te  beëindigen. B ij  ext inct ieve verjar ing (te  kwader 

trouw) verjaart  een rechtsvordering door verloop van 20 jaar (art . 3:306 

BW). Voltooi ing van ext inct ieve verjar ing van rechtsverordeningen heeft  

verkrijgende verjar ing tot  gevolg (art . 3:105 l id 1 BW). De termijn waarop 

de verjar ing aanvangt , is  het  moment dat  de grond in bezit  is  genomen 

(art . 3:314 l id 2 BW).  

 

Een goed kan s lechts door (onafgebroken) bezit  gedurende een bepaalde 

periode vanwege verjar ing in e igendom worden verkregen. Bezit  wordt  

verkregen door onder andere inbezitneming (art . 3 :112 BW). 

Inbezitneming is  de feite l i jke  macht verschaffen over een goed (art . 

3:113 l id 1 BW), door bijvoorbeeld de grond af te  scheiden van het  

openbare perceel door  het  plaatsen van een schutt ing of ondoordr ingbare 

haag.  

 

Een bezit ter te  goeder trouw verkri jgt  de e igendom door een 

onafgebroken bezit  gedurende t ien jaren (art . 3:99 l id 1 BW). In de 

prakt ijk is  er e igenli jk  nooit  sprake van te  goeder trouw. In de regel kan 

worden aangetoond dat  de bezit ter bekend is  met het  gegeven dat  hij  de 

grond n iet  op legale  wijze in gebruik heeft  c .q. geen e igenaar is . De 
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bezit ter behoeft  dan ook n iet  te  goeder trouw te  zi jn (art . 3:105 l id 1 

BW). De rechtsvordering strekkende tot  beëindig ing van het  bezit  door 

iemand die  niet  te  goeder trouw is , verjaart  door verloop van twint ig jaar 

(art . 3:306 BW). Indien de verjar ingstermijn is  voltooid heeft  dit  

e igendomsovergang tot  verkrijging onder bijzondere t ite l tot  gevolg. 

Deze e igendomsovergang geldt  voor zowel verkrijgende verjar ing als  

bevrijdende verjar ing van rechtswege. De verjar ing van een 

rechtsvordering kan worden gestuit  door een daad van rechtsvervolging , 

door een schrifte li jke  aanmaning en door erkenning (art . 316-318 boek 3 

BW). De schr ifte li jke  aanmaning moet binnen 6 maanden gevolgd worden 

door het  inste llen van een e is  of  andere daad van rechtsvervolg ing , 

anders bl i j f t  de verjar ingstermijn gewoon doorlopen. Na de dag waarop 

de verjar ing is  gestuit  begint  direct  een nieuwe verjar ingstermijn te  

lopen. Deze is  ge li jk  aan de oorspronkel ijke en niet  langer dan vij f  jaar , 

maar kan n iet  eerder dan de oorspronkel ijke termijn z i jn verstreken (art . 

3:319 BW). A l leen als  de verjar ing is  gestuit  door het  inste llen van een e is  

die  door toewijz ing is  gevolgd begint  geen nieuwe termijn te  lopen.  

 

 

Werkwijze bi j  beroep op verjaring 

Mensen zullen een beroep op verjar ing aan het  col lege moeten r ichten. 

Zodra bewoners aangeven een beroep op verjar ing te  wi l len doen zul len 

zij  een informat iebrief  toegestuurd krijgen met daarin informat ie  wat  een 

dergelijk beroep op verjar ing inhoudt . Bewoners zullen voor een geslaagd 

beroep op verjar ing moeten bewijzen dat  zi j  de grond a l 20 jaar 

onafgebroken in bezit  hebben. Zodra de gemeente het  gevraagde 

bewijsmateriaal heeft  ontvangen moet de gemeente beslissen of zi j  

meewerkt  aan een beroep op verjar ing of dat  zij  het  beroep op verjar ing 

afwijst . 

 

Voor het  beoordelen of de gemeente zal meewerken aan een beroep op 

verjar ing zal gebruik gemaakt worden van het  volgende beslisschema.  

 

 

Niet te goeder trouw 

ja 

nee 

Duur bezit langer 
dan 10 jaar 

BESLISBOOM VERJARING 

ja 

Overschrijving van 
eigendom in kadaster 

Te goeder trouw 

ja 

Duur bezit langer 
dan 20 jaar 

ja 

Is de verjaring binnen 
20 jaar gestuit 

nee 

Is het bewijs afkomstig 
van een onafhankelijke 
derde of van andere 
objectieve gegevens? 

ja 

nee 

ja 

nee 

Men verkrijgt 
geen 
eigendom 

Naar de rechter bij evt. 
meningsverschil of 
ontruimingsprocedure 

Verjaring 
betwisten 

Akte van 
verjaring  



 

 14 

 

Na de beoordel ing van het  door gebruikers opgestuurde bewijs  voor hun 

beroep op verjar ing z i jn er voor de gemeente de volgende opt ies. De 

gemeente zal moeten kiezen welke opt ie  zij  het  best  passend acht  in de 

indiv iduele  s ituat ie . De opt ies zijn a ls  volgt  te  omschr ijven: 

 

A. Verjar ing is  door gebruiker aannemelijk gemaakt , overdracht  voor een 

symbolisch bedrag. 

In beginsel is  het  zo dat  bewoners die  zich met succes op verjar ing 

beroepen zelf  zorg moeten dragen voor inschrijv ing bij  het  kadaster, 

zodat  de groenstrook op hun naam komt . Hierbij  komen de kosten voor 

rekening van de bewoner. Deze kosten kunnen voor bewoners hoog 

oplopen. Dit  kan een reden zijn voor bewoners om na de vastste ll ing dat  

er een gerede kans op verjar ing is , geen act ie  te  ondernemen om de 

groenstrook op hun naam te  verkrijgen. Naar  buiten toe bl i j f t  dan 

juridisch sprake van een onduidel i jke s ituat ie . Om dit  te  voorkomen is  

besloten om indien bewoners verjar ing aannemelijk weten te  maken de 

bewoner de grond tegen een symbolisch bedrag van € 1 ,-  aan te  bieden. 

Bewoners moeten wel ze lf  de overdrachtskosten betalen.  Per saldo kost  

dit  de gemeente geen geld , de bewoners prof iteren van de eventuele  

col lect iv ite itskort ing bij  de notaris  en er is  jur idische duidel ijkheid ten 

aanzien van het  e igendom. 

 

B . Verjar ing is  door gebruiker aannemelijk gemaakt , overschr ijv ing via 

akte  van verjar ing. 

Indien de burger het  aanbod tot  koop a ls  genoemd bij  opt ie  A niet 

accepteert  dan zal de burger ze lf  zorg moeten dragen voor de notarië le  

en kadastrale  afwikke l ing. De gemeente zal dan meewerken, onder de 

voorwaarde dat  de burger binnen twee maanden bij  de  notaris  een akte 

van verjar ing laat  opmaken. Pas bij  de notaris  zal off ic iee l de verjar ing 

worden erkend. De notaris  kan ondanks de overeenstemming tussen 

part ijen dat  sprake is  van verjar ing, nog zelfstandig toetsen of inderdaad 

sprake is  van verjar ing. Wanneer niet  binnen twee maanden tot  het  

opmaken van een akte van verjar ing overgegaan is , za l de gemeente 

verjar ing niet  erkennen. De bewoner wordt  er op gewezen dat  a ls  de 

grond op naam van de gemeente bl i j f t  staan in de openbare registers , de 

bewoner problemen zal kr ijgen indien hij  of  zij  de grond wil  overdragen 

of een hypotheek wi l vest igen. 

 

C. Geen verjar ing, afhandeling van de s ituat ie  volgens deze projectnota. 

Indien na de toets door de gemeente bl i jkt  dat  niet  aan de cr iter ia voor 

verjar ing voldaan wordt , za l de gemeente haar eerder gedane aanbod tot  

koop of huur herhalen of de grond a lsnog terugvorderen. Er is  in beginsel 

geen grond om van het vastgeste lde traject  af  te  wijken. Indien geen 

overeenstemming bere ikt  wordt  met de bewoner , za l de gemeente 

overgaan tot  ontruiming van de grond.  

 

D. Geen verjar ing, naar de rechter. 

Burgers kunnen na afwijz ing van een beroep op verjar ing ervoor  k iezen 

om deze besliss ing van de gemeente aan te  vechten bij  de c iv ie le  rechter. 

De gemeente zal proberen om de zaak in der minne te  regelen waarbij  

gehandeld za l worden volgens deze projectnota , maar indien dit  niet  lukt , 

zal de gemeente mee moeten gaan in de procedure bij  de rechter. 
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Handhaving 
 

Indien het  gebruik van gemeentegrond niet  kan worden gelegaliseerd of 

a ls  de e igenaar/bewoner weigert  mee te  werken aan legal isat ie  van het  

gebruik dan zal de gemeente de grond moeten terugvorderen. Dit  zal 

voor de gemeente echt een uiterste  middel z i jn om ongewenst  gebruik te  

beëindigen. De gemeente zal b ij  terugvorderingen de volgende procedure 

in acht  nemen.  

 

Procedure 

De eerste  stap is  het  sturen van een eerste  aanschrijv ingsbr ief  waarin 

wordt  aangegeven dat  legal isat ie  van het  gebruik n iet  mogel ijk is  en dat  

de grond op bas is  van deze projectnota wordt  teruggevorderd. In deze 

br ief  moet duidel ijk  gemotiveerd worden waarom het  gebruik niet  

ge legaliseerd kan worden en hoe de procedure is .  

 

Omdat voor een ontruiming eerst  duidel ijk moet zijn waar ter plekke de 

grenzen lopen za l het  Kadaster  (of  een andere onafhankelijke 

landmeetkundige organisat ie ) moeten worden ingeschakeld om de grens 

te  reconstrueren aan de hand van ve ldwerken van het  Kadaster.  

Bewoners worden, indien gewenst , uitgenodigd voor een gesprek om uit  

te  leggen waarom het  gebruik n iet  ge legaliseerd kan worden.  

 

Pas als  de juiste  erfgrens ter plekke is  gemarkeerd zal de bewoner 8 

weken de t i jd kr ijgen om de erfafscheiding terug te  plaatsen op de juiste  

erfgrens. Deze br ief  zal aangetekend verstuurd moeten worden om zeker 

te  weten dat  deze brief  de bewoners bere ikt . Ook deze brief  zal , voor de 

zekerheid de nodige motivat ie  voor het  besluit  tot  terugvordering moeten 

bevatten. Tevens zal daarbij  vermeld moeten worden dat  de gemeente , 

indien de gebruiker de grond n iet  ontruimd, ze lf  tot  ontruiming za l  

overgaan en alle  kosten daarvan op de gebruiker za l verhalen.  

 

Na het  verstr ijken van de eerste  termijn za l er een controle  plaats moeten 

vinden of de grond ook daadwerkeli jk ontruimd is . Indien de grond 

ontruimd is  zal de gemeente zo snel moge l i jk de grond moeten 

herinrichten. Indien het  te  lang duurt  voordat  de gemeente de grond 

opnieuw inr icht  kan het  geval zich voordoen dat  de gebruiker de grond 

weer terug in gebruik neemt .  

 

Indien de grond n iet  ontruimd is  za l er een tweede aangetekende brief  

gestuurd worden met een nieuwe ontruimingstermijn van 4 weken. In 

deze brief  ge ldt  een laatste  waarschuwing dat  de gemeente , bij  we igering 

van de gebruiker om de grond te  ontruimen, ze lf  tot  ontruiming za l  

overgaan en daarbij  a l le  kosten van deze ontruiming zal verhalen op de 

gebruiker .  

Op deze termijn van vier weken zal strak gecontroleerd moeten worden.  

 

Indien ook deze termijn overschreden wordt  heeft  de  gemeente twee 

opt ies:  

A)  De gemeente ontruimt de grond zelf , zonder daarvoor naar de 

rechter te  gaan. Op de dag na het  verstr ijken van de tweede 

termijn za l de gemeente ze lf  fys iek de grond ontruimen. De 

ontruiming za l door de buitendienst  (of  door een ander bedrij f )  

worden uitgevoerd. Deze ontruiming is  het  snelste , maar er k leven 

ook de nodige r is ico’s  aan. Het  kan zijn dat  de gebruiker naar de 
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rechter stapt  om zijn schade te  verhalen op de gemeente. Omdat in 

Nederland het  verbod van e igenricht ing geldt , loopt  de gemeente 

het  r is ico de schade ook daadwerkel ijk te  moeten vergoeden.  

Ook zal er voor het  verhalen van de kosten een rechterli jke  

uitspraak nodig z ijn .  

 

B )  Naar de rechter gaan om een rechterli jke  macht iging te  halen. In 

het  Nederlandse recht  ge ldt  het  verbod van e igenricht ing. Om die  

reden is  de gemeente jur idisch gezien verpl icht  om een 

rechterli jke  macht ig ing te  halen. 

Deze procedure is  langdur ig en kostbaar , maar geeft  wel het  

meeste zekerheid dat  ook de kosten verhaald kunnen worden op de 

gebruiker . Ook geeft  dit  een sterk s ignaal af  aan de overige 

gebruikers binnen de gemeente dat  de gemeente het  ongewenste 

gebruik van gemeentegrond ook n iet  langer zal to lereren.  

  
 







 

Gemeente Cuijk 

T.a .v . de heer E. de Cort i 

Louis Jansenple in 1 

Cuijk 

 

 

 

Datum:  4 oktober 2012  

 

 

Betreft :  offerte  Gbaand  

  

 

Geachte heer de Cort i , 

 

Naar aanle iding van uw br ief  van 4 september j l .  ontvangt u onze offerte  

ten aanzien van de uitvoering van het  project  ‘ i l legaal grondgebruik’ 

binnen de gemeente Cuijk .  

 

Inleiding 

Het vermoeden bestond dat  op diverse locat ies in de  gemeente Cuijk 

onrechtmat ig gebruik gemaakt werd van gemeentegrond. Vaak is  het  

gebruik van gemeentegrond geen bezwaar en kan de grond verkocht  of 

verhuurd worden om zo de s ituat ie  te  legaliseren. In sommige geval len is  

het  onrechtmat ig gebruik van gemeentegrond ongewenst , b ijvoorbeeld , 

a ls  de grond in de toekomst bestemd is  voor  de aanleg van wegen of a ls  

er kabels en le idingen in de grond l iggen.  

 

De gemeente (het  col lege) heeft  op grond van art ike l 160 l id 4 van de 

Gemeentewet de verpl icht ing om op te  t reden tegen het  i l legaal gebruik 

van gemeentegrond. Bovendien dienen de inwoners van uw gemeente de 

e igendomsgrenzen van de gemeente te  respecteren. Burgers die  z ich niet  

aan de regels houden, worden bij  het  uitbl i jven van handhaving door de 

gemeente beloond. B ij  burgers die  zich wel aan de regels houden, le idt  

dit  tot  onbegrip en een gevoel van rechtsongelijkhe id. Het  is  dan ook 

onacceptabel dat  zonder enige rechtsgrond gemeentegrond in gebruik 

wordt  genomen.  

 

Het  col lege van de gemeente Cuijk heeft  inmidde ls door Gbaand een 

inventarisat ie  laten uitvoeren naar het  i l legaal grondgebruik. Naar 

aanle iding van deze inventarisat ie  is  besloten tot  handhaving van het  

i l legaal grondgebruik over te  gaan. In eerste instant ie  zal de 

projectuitvoering de wijk Padbroek behelzen. Vervolgens wordt  bekeken 

of de samenwerking tussen de gemeente en het  externe bureau vruchten 

afwerpt , zodat  daarna tot  totale  projectuitvoering kan worden 

overgegaan. In deze offerte  schetsen wij  u wat  Gbaand voor u kan 

betekenen en onder welke voorwaarden. Het  grote voordeel van Gbaand is  

dat  zij  reeds bekend is  met de s ituat ie  in de wijk  Padbroek en direct  aan 

de s lag kan met het  project  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Offerte 

 

A. Kosten 

Een belangrijk onderdeel van de offerte  is  kosten. Wij  zul len 2 aspecten 

van kosten beschrijven en vervolgens komen wij  h ier nogmaals op terug 

in de paragrafen Kosten en F inancië le  Verantwoordel ijkheid. 

 

1) Opste llen Plan van Aanpak 

Het  Plan van Aanpak dient  a ls  basis  voor de uitvoer ing van het  project . 

Daarin wordt  de werkwijze beschreven ten aanzien van de aanschrijv ingen 

en de te  volgen procedures. Ook za l het  PvA de bele idskaders aangeven 

waarbinnen gehandeld mag worden. Hierbij  kan gedacht  worden aan de 

verantwoordel ijkheden van betrokken afdelingen en de autonome 

besliss ingsbevoegdheid van de projectuitvoerder . Hoe specif ieker dit  

uitvoeringsdocument wordt  ingericht , des autonomer door de 

projectuitvoerder gewerkt  kan worden. Dit  a l les zal ten goede komen aan 

de algehele  ont last ing van het  ambtel i jk apparaat .  

 

Kosten  

De kosten voor het  opste llen van het  Plan van Aanpak (van u itgaande dat  

deze nog niet  is  vastgeste ld) verdisconteren wij  in onze uurpr ijs  van 

dossierbehandeling. 

 

2) Kosten uitvoering  

Op basis  van de afgelopen 15 projectuitvoer ingen heeft  Gbaand 

gemiddeld 3 ,5 uur benodigd per doss ier voor  een totale  afhandeling. 

Onder totale  afhandeling wordt  gezien; van eerste  aanschrijv ing tot  en 

met overdracht , terugvordering of verhuur en bestr i jding van verjar ingen. 

Dit  a l les tot  aan een gerechte li jke  procedure. 

 

Kosten  

Gbaand rekent  in dit  project  een tar ief  van € 35,- -  per uur . In totaal zal 

de behandeling van bijvoorbeeld 100 dossiers , 350 uur in beslag nemen, 

waardoor de kosten in totaal € 12.250,- -  zu l len bedragen 

 

B . Opbrengsten 

 

Verkoop 

Gbaand heeft  s inds 2007 ve le  projecten uitgevoerd bij  verschi l lende 

gemeenten. Op basis  van die  ervaringscij fers en de huidige economie 

doen wij  een prognose van de opbrengsten in uw gemeente. Wij  wi l len 

echter opmerken dat  deze prognose globaal is , omdat  een act ief  of  

soepel verkoopbele id van inv loed is  op de verkoopresultaten. Zo raden 

wij  opdrachtgevers aan een projectkort ing op de grondpr ijs  te  geven 

gedurende het  project . Dit  om een drempel voor burgers weg te  halen om 

de grond n iet  te  kopen. Burgers moeten het  gevoel kr ijgen dat  het  een 

eenmalig aanbod is , want  anders is  er geen noodzaak om de grond nu te  

kopen en niet  pas over een paar jaar.  Daarnaast  adviseren wij  een 

s impe le  pri jsstaffe l , zodat  er een prijsverschi l ontstaat  tussen de gronden 

voor de woning , de zi jkant  of aan de achterzijde van de woning. Gronden 

aan de voorzijde z ijn immers minder waard dan aan de achterzijde . Tot  

s lot  merken wij  op dat  de kosten die  u bespaart  ten aanzien van 

onderhoud van snippergroen in deze berekening achterwege zijn gelaten. 



 

 

 

 

Rekensom: 

 

Van de 100 dossiers verwachten wij  een minimaal een verkooppercentage 

van 20% te  behalen. Gemiddeld hebben bewoners 30m2 per geval in 

gebruik en de grondpr ijs  in Cuijk bedraagt  momentee l € 70,- -  per m2: 

 

20% van 100 is  20 x 30 m2 x 70 = € 42.000,--  

 

Verhuur  

In het  geval gronden niet  verkocht  mogen worden maar wel voor verhuur 

in aanmerking komen gaan wij  u it  van een jaarl i jkse  verhuurprijs  die  5% 

bedraagt  van de totale grondpr ijs  voor het  stuk grond. Wij  nemen in onze 

berekeningen niet  de kosten mee die  u bespaart  ten aanzien van het  

onderhoud van snippergroen. 

 

Rekensom: 

 

Normaliter komt min imaal 15% voor verhuur in aanmerking. Gemiddeld 

hebben bewoners 30m2 per geval in gebruik en de grondprijs  in Cuijk is  

momenteel € 70,- -  per m2. U itgaande van een jaarl i jkse huurprijs  die  5% 

van de verkoopwaarde vertegenwoordigd: 

 

15% van 100 is  15 x 30m2 = 450 m2 x € 70,--  = € 31.500,- -  / 5% =           

€ 1.575,- -  per jaar 

 

C:  Financiële verantwoordeli jkheid  

 

Een van de doeslte ll ingen van de gemeente Cuijk  met  betrekking tot  de 

projectuitvoering is  dat  het  project  min imaal kostenneutraal wordt  

uitgevoerd. De gedachte is  dan ook dat  de uitvoering van een pi lotproject  

binnen de wijk Padbroek een goed inzicht  geeft  in de prognose van een 

totaaluitvoering.  

 

No cure no pay 

Gbaand ste lt  voor om een soort  ‘no cure no pay’ te  hanteren voor de 

uitvoering van de pi lot  en het  vervolgproject . Gezien de min imaal 

geprognost iceerde inkomsten ste llen wij  het  volgende voor:  

 

-  Gbaand hanteert  een laag uurtar ief  van € 35,- -  per uur en 

factureert  pas zodra er inkomsten zijn . Gbaand kan factureren 3 

dagen nadat  de getekende koopovereenkomst van bewoners binnen 

is . 

-  Er mag maximaal 3 ,5 uur per dossier gefactureerd worden 

-  Naast  de te  factureren maximaal aantal uren per dossier (3 ,5) 

ontvangt Gbaand na afhandeling van verkoopdossiers 35% van de 

opbrengst  van de totaal verkochte gronden 

-  Om de de inkomsten van Gbaand te  maximeren opgete ld  Gbaand 

omgerekend (inclus ief  de 35% opbrengsten uit  verkoop) nooit  meer 

dan € 80,- -  per uur gefactureerd hebben 

-  Na uitvoer ing van de pi lot  za l er een evaluat ie  plaatsvinden. Dan 

zal bepaald worden of onder dezelfde voorwaarde het  gehele  

project  uitgevoerd wordt . 



 

 

 

 

 

D:  Autonome werkwijze 

 

Gbaand hanteert  het  principe dat  a ls  ie ts  aan hen uitbesteed wordt  dat  

dat  dan ook werkel ijk gebeurd. Het  ambtel i jk  apparaat  zal dus zo min 

mogel ijk be last  worden. Dit  bere ik je  voornameli jk door een goede Plan 

van Aanpak op te  ste llen, waar in verantwoordel ijkheden en 

scenariobeschri jv ing u itgebre id be l icht  worden. Onze projectadviseurs 

kennen de gemeente li jke organisat ies en zijn gespecial iseerd in projecten 

i l legaal grondgebruik. De werkzaamheden zul len de volgende zaken 

behelzen: 

 

-  Totale  afhandeling verkoop, verhuur en terugvordering (tot  aan 

gerecht  en maximaal 3 aanschrijv ingen per bewoner) 

-  Dossiervorming en administrat ie  

-  Communicat ie  bewoners (afspraken, te lefonisch contact ) 

-  Interne communicat ie  

-  Nieuwsart ike l (aankondiging project  in loka le  krant ) 

-  Schri jven Projectnota 

-  Oprichten WGU (werkgroep gronduitg ifte ). De groep bestaat  uit  

afgevaardigde van bi jvoorbeeld de afdeling groen, grondzaken en 

ruimtel ijke ordening. Deze werkgroep komt t i jdens de pi lot  een 

beperkt  aantal keer samen om besluiten te  nemen ten aanzien van 

uitgiftes of terugvorderingen. De projectuitvoerder zal de WGU 

aansturen en hen voorbere iden op de bijeenkomsten 

-  Aanwijz ing kadaster (niet  inmeten) 

 

 

E :  U itvoering 

 

Pr ivaatrecht  

Gbaand adviseert  net  als  het  VNG (z ie  hier ) een privaatrechte li jke  

handhaving van het  e igendomsrecht . Daarnaast  is  een privaatrechte li jke  

insteek het  meest  pragmat isch voora l ten aanzien van react ie - en 

bezwaartermijnen die  gelden voor een publ iekrechte li jke  insteek. 

 

Communicat ie In eerste instant ie  zullen bewoners worden aangeschreven 

wat  hun s ituat ie  is  en welke opt ies zij  hebben ten aanzien van koop, huur 

of teruggave. De eerste  aanschrijv ing wordt  begele id door een 

s ituat ietekening van het  desbetreffende stuk grond. Dit  voorkomt 

onduidel i jkheid en geeft  de bewoners het  gevoel dat  de gemeente precies 

weet  wat  er gaande is . Wij  hebben gemerkt  dat  door direct  persoonl ijke 

gesprekken met bewoners een groter draagvlak ontstaat  voor de 

uitvoering van het  project . Bewoners wi l len graag hun verhaal kwijt  en 

dus gehoord worden. Daarom sturen wij  n iet  meteen een rappel br ief ,  

maar nemen te lefonisch contact  op. Dit  komt  uite indel ijk ten goede aan 

de verkoopcijfers en de snelheid van de dossieromloop. 

 

Dit  zijn de hoofdl ijnen en kaders waarbinnen Gbaand de opdracht  uit  kan 

voeren. Wij  z ijn ons er van bewust  dat  afspraken in een 

opdrachtovereenkomst vastgelegd moeten worden. Tot  s lot  wi l len wij  



 

onze dank uitspreken voor de extra t i jd die  wij  hebben gekregen voor het  

opste llen van deze offerte . 

 

Referenties 

Graag overleggen wij  u  de volgende referent ies:  

•  Gemeente Overbetuwe, mevrouw Leonie  Albers van der Linden 

(senior-bele idsmedewerker) te l:  0481-362 152 

•  Gemeente Wijchen, de heer Léon Kamps (senior bele idsadviseur) 

te l:  024-649 23 74 

•  Gemeente Zevenaar , de heer Arno Leenders (be le idsmedewerker 

grondzaken) te l:  0316-595 262 

 

Wij  hopen u met bovenstaande inzicht  te  hebben gegeven in de 

mogel ijkheden, maar ook in de f lexibi l ite it  d ie  Gbaand aan de gemeente 

Cuijk  kan bieden. In het  geval u nog vragen of opmerkingen heeft , dan 

staan wij  u graag te  woord. 

 

 

Met  vr iendeli jke groet 

namens Gbaand, 

 

Jeroen van Oudvorst  

Directeur 
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