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Onderwerp

Reststroken en adoptiegroen.

Voorstel

Vaststellen van de Beleidsregel reststroken en adoptiegroen

Inleiding

De gemeente krijgt regelmatig vragen van particulieren en bedrijven om kleine stroken
gemeentegrond aan hun eigendom toe te voegen. Ook is in de loop der jaren een groot
aantal stroken gemeentegrond door particulieren of bedrijven in gebruik genomen. Niet
altijd is voor dit gebruik een overeenkomst met de gemeente afgesloten. Vaak betreft het
hier een aangrenzende groenstrook.

In de'Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes'daterend van 21 maaft 2007, is
beschreven hoe de gemeente daarmee omgaat. Die notitie sluit echter niet meer aan op de
huidige praktijk. Daarom is ter vervanging hiervan de nieuwe beleidsregel opgesteld. De
ervaringen, die de laatste tien jaar met betrekking tot dit onderwerp zijn opgedaan, zijn
hierin verwerkt.

De gemeente krijgt ook verzoeken van particulieren of bedrijven om bepaalde stukken
gemeentegrond in te richten en/of te onderhouden. In deze notitie wordt beschreven hoe
de gemeente hiermee omgaat.

Beoogd effect/doel

Het doel van deze beleidsregel is het scheppen van kaders voor het verkopen of verhuren
van reststroken of voor het laten onderhouden van gemeentegroen door particulieren of
bedrijven.
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Argumenten

De 'Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes'uit 2007 sluit niet meer aan op de
huidige praktijk.

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van dit beleid zijn

Reststroken, waarin kabels of leidingen van nutsbedriJven llggen, konden niet
worden verkocht. Tegenwoordig komen deze -onder voorwaarden- voor verkoop in

aanmerking als de nutsbedrijven daarmee akkoord gaan.
Reststroken komen in het nieuwe beleid niet meer in aanmerking voor erfpacht.
Het gratis in gebruik geven van reststroken, waarbij deze aan de openbaarheid
worden onttrokken, komt niet meer voor.
De huurprijs van een reststrook staat niet in verhouding met de administratieve last
voor de gemeente. De huurprijs wordt aangepast eonform grondprijsbrief.
Volgens het nieuwe beleid kunnen gemeentelijke, openbare groenstroken worden
ingericht en/of onderhouden door particulieren of bedrijven.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Naar verwachting geeft de beleidsregel meer inkomsten uit de verkoop/verhuur van
reststroken.

Uitvoering/evaluatie

Via de jaarrekening wordt jaarlijks verslag gedaan van de opbrengsten

Commu n icatie/ participatie

Bewoners worden via een officiële bekendmaking op www.overheid.nl in het
Gemeenteblad geïnformeerd over de nieuwe beleidsregel.
De beleidsregel wordt toegepast bij een nieuwe aanvraag en bij een verzoek tot verlenging
van een beëindigde huur- of adoptieovereenkomst.

Overleg gevoerd met

Intern:

Ruimte & Economie
. Desiree Saftorius
. Orte Hermus
¡ Werner Mentens
. Jack Westenberg
. Henk Creemers
. Edwin Eggen

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
. Leon Heesen
. Maldie de Corti
. Rene Janssen

Openbaar Gebied
. Wil op't Roodt
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. Harry Zwinselman

. Patrik Trines
Team Gegevensbeheer

. Jan Bosmans
Team Communicatie

. Frank Speet

Extern:

. Adviesbureau Eiffel

. Gemeente Oss

. Gemeente Maastricht

. Stedin

. Enexis
¡ Waterleiding Maatschappij Limburg

Bijlagen

. Beleidsregel reststroken en adoptiegroen

. Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes, 2t maart2OOT

Pagina 3



üGEMEENTE vVEERT

BEI.EIDSREGËL RESTSTROKEN EN ADOPTIEGROEN

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN

lnleidine

De gemeente ontvangt regelmatig vragen van part¡culieren en bedrijven om kleine stroken
gemeentegrond aan hun eigendom toe te voegen. Ook is in de loop der jaren een groot aantal

stroken gemeentegrond door particulieren of bedrijven in gebruik genomen. Niet altijd is voor
dit gebruik een overeenkomst met de gemeente afgesloten. Vaak betreft het een aangrenzende
groenstrook

ln de 'Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke grondstrookjes' daterend van 2L maart 2007, is
beschreven hoe de gemeente hiermee omgaat. Die notitie sluit echter niet meer aan op de

huidige praktijk. Daarom is als vervanging hiervan deze nieuwe beleidsregel opgesteld. De

ervaringen, die de laatste tien jaar met betrekking tot dit onderwerp zijn opgedaan, zijn hierin
verwerkt.

Verder krijgt de gemeente verzoeken van particulieren of bedrijven om bepaalde stukken
gemeentegrond te onderhouden. ln deze notitie wordt beschreven hoe de gemeente hiermee

omgaat. ln deze gevallen spreken we van "adoptiegroen".

Veranderinpen ten o van het beleid uit 2007

Ten opzichte van het beleid uit 2007 zijn de belangrijkste veranderingen

o Het gratis in gebruik geven van een reststrook (waarbij deze niet meer openbaar

toegankelijk is) komt niet meer voor.

o Reststroken, waarin kabels of leidingen van nutsbedrijven liggen, komen -onder

voorwaarden- voor verkoop in aanmerking als de nutsbedrijven daarmee akkoord gaan.

o Erfpacht behoort niet meer tot de mogelijkheden.
¡ Huurprijzen zijn marktconform.

o Het is mogelijk dat gemeentelijke, openbare, groenstroken worden onderhouden door
particulieren of bedrijven (adoptiegroen).

Het doel van deze beleidsregel is het scheppen van kaders voor het verkopen of verhuren van

reststroken of voor het laten onderhouden van gemeentegroen door particulieren of bedrijven
(adoptiegroen).

Doel van deze beleidsreeel

Beleidsregel reststroken en adoptiegroen I



HOOFDSTUK 2 DEFINITIES

Reststrook

ln deze beleidsregel wordt onder reststrook verstaan

Een grondstrook (veelal een groenstrook) van beperkte grootte (tot 200 m2) in eigendom van de

gemeente en behorende tot de openbare ruimte, die direct grenst aan eigendom van een

particulier of bedrijf en vanwege zijn karakter en situering geen rol van betekenis (meer) speelt

bij de ordening van de openbare ruimte.

Een reststrook:

o is een grondstrook

o heeft een oppervlakte tot 200 m2

¡ is eigendom van de gemeente en behoort tot de openbare ruimte

. grenst direct aan eigendom van een particulier of bedrijf
o speelt geen rol van betekenis vanwege karakter en situering bij ordening van de

openbare ruimte

Adoptiegroen

ln deze beleidsregel wordt onder adoptiegroen verstaan

Gemeentegroen dat door particulieren of bedrijven wordt onderhouden. Dit kan bestaand

groen zijn of groen dat door de aanvrager(s) opnieuw wordt ingericht.

Adoptiegroen heeft en behoudt een openbaar karakter en een publieke functie.

Bewonersgroepen of bedrijven kunnen ook gezamenlijk een verzoek indienen.

Adoptiegroen:

. is gemeentegroen

o wordt door particulieren of bedrijven onderhouden

o kan door particulieren of bedrijven worden ingericht

o is openbaar met een publieke functie

HOOFDSTUK 3 RESTSTROKEN

Verkoop

Verkoop van een reststrook heeft de voorkeur. De verkoopprijzen worden vastgelegd in de

jaarlijkse 'Grondprijsbrief . Deze prijzen zijn op basis van 'kosten koper'. Dit betekent dat de

notariskosten, kadasterkosten en belastingen voor rekening komen van de kopende partij.

Beleidsregel reststroken en adoptiegroen 2



Verkoop vindt alleen plaats aan de eigenaar van het belendende perceel, in geval van

huurwoningen is dit dus de verhuurder. Als de verhuurder en de gemeente hierover geen

overeenstemming bereiken, kan de bewoner (huurder) eventueel in de gelegenheid worden
gesteld de grond te huren. De gemeente trekt hierbij samen op met de verhuurder.

Na verkoop kan de reststrook bij het perceel getrokken worden. Dit heeft tot gevolg dat het
perceel groter wordt. Het kan zijn dat de veranderde situatie in strijd is met het
bestemmingsplan. De bestemming wordt dan gewijzigd bij de reguliere herziening van het
bestemmingsplan. lndien een wijziging van de bestemming eerder gewenst is, kan de koper
daartoe een verzoek indienen. De kosten komen in dat geval voor zijn rekening.

Verhuur

Een reststrook kan onder bepaalde voorwaarden worden verhuurd. Verhuur is in ieder geval

niet mogelijk indien op de grond is of wordt gebouwd. De huurprijs is marktconform en wordt
jaarlijks vastgesteld in de 'Grondprijsbrief . Er geldt een minimumtarief, zodat de

administratieve last voor de gemeente ten minste wordt gecompenseerd.

Bestaande huurovereenkomsten, die zijn afgesloten overeenkomstig de 'Beleidsnotitie gebruik
gemeentelijkegrondstrookjes',daterendvan2l-maart200T,blijvenin stand totdat de over-
eenkomst afloopt, wordt beëindigd of totdat de bewoner verhuist (uitsterfconstructie). Daarna

wordt het grondgebruik geregeld volgens het geldende beleid.

Ruimteliike criteria voor verkoop of verhuur

Bij de afweging of een grondstrook voor verkoop of verhuur in aanmerking komt, toetst de
gemeente aan de volgende criteria:

De functie von de grondstrook

Als de grondstrook een functie heeft, die moet worden behouden, is het geen reststrook en

komt deze niet voor uitgifte in aanmerking. Dit kan het geval zijn als de stedenbouwkundige
opzet of de ruimtelijke structuur op een negatieve manier beïnvloed wordt of als de strook met
een bepaalde bedoeling is ingericht, bijvoorbeeld als groenbuffer, hondenuitlaatplaats of
speelplek.

Ook als de grondstrook een belangrijke ecologische waarde heeft of aangemerkt wordt als

beeldbepalend groen, komt deze niet voor uitgifte in aanmerking. Dit is bijvoorbeeld het geval

als zich beeldbepalende bomen op de strook grond bevinden.

De oonwezigheid van kobels of leidingen

Als er kabels of leidingen van een nutsbedrijf in de reststrook liggen wordt een eventuele
verkoop ter goedkeuring voorgelegd aan het betreffende nutsbedrijf. Het nutsbedrijf kan om
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bepaalde redenen niet akkoord gaan met verkoop. De verkoop gaat dan niet door. Als het

nutsbedrijf wel akkoord gaat, is dit alleen onder voorwaarden. Het nutsbedrijf beoordeelt elk

geval afzonderlijk. Een voorwaarde is altijd dat de kabels of leidingen te allen tijde bereikbaar

moeten zijn. Dit geldt ook als het eigendommen van de gemeente betreft, zoals riolering of
lichtmasten. De afstemming hierover vindt plaats met de afdeling Openbaar Gebied van de

gemeente.

Soms is het rnogelijk olrr de vuorzieniltgen te verplaatsett zodat de reststrook verkocht kan

worden. De kosten van het verleggen komen voor rekening van de koper.

Als de reststrook door de aanwezigheid van kabels, leidingen of andere eigendommen niet kan

worden verkocht, kan de grond eventueel wel worden verhuurd. ln de huurovereenkomst wordt

dan een bepaling opgenomen om de toegankelijkheid en veiligheid van de voorzieningen te

waarborgen.

Toe ko m sti g e o ntw i kke I i n g e n

Als de reststrook in de toekomst nodig is voor herinrichting van de openbare ruimte kan de

grond niet verkocht worden. Dit is bijvoorbeeld het geval bij in voorbereiding zijnde

bouwplannen, herinrichtingsplannen, aanspraken van derden op de grond etc. De reststrook

kan eventueel wel verhuurd worden, waarbij de gemeente aan de huurder aangeeft dat mogelijk

in de toekomst een ontwikkeling gaat plaatsvinden. Gaat de ontwikkeling uiteindelijk niet door

dan kan de grond mogelijk alsnog worden verkocht.

Het tijdstip van verkaap van de aangrenzende kovel

Een grondstrook wordt niet als reststrook aan een aangrenzende kavel toegevoegd als die kavel

minder dan tien jaar geleden door de gemeente is verkocht. Op moment van verkoop is namelijk

een afweging gemaakt tussen openbare ruimte en uit te geven gebied.

De gemeente behoudt zich het recht voor op eigen initiatief reststroken uit te geven als zij dit

wenselijk vindt.

De verkeersveiligheid

De reststrook wordt niet verkocht of verhuurd als dit kan leiden tot een verkeersonveilige

situatie. Bij de beoordeling van de verkeersveiligheid en de vraag of bij uitgifte nog een

overzichtelijke situatie aanwezig is, vindt maatwerk plaats op basis van de specifieke locatie en

omstandigheden.

De sociole veiligheid

De reststrook wordt niet verkocht of verhuurd wanneer de (sociale) veiligheid van het

omliggende gebied ten gevolge van de uitgifte wordt aangetast. Onveilige situaties kunnen
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bijvoorbeeld ontstaan door begeleiding van voet- en fietspaden met hoge particuliere

afscheidingen waardoor zicht op het pad verslechtert.

Het beheer of gebruík von oongrenzend openbaar gebied

De reststrook wordt niet verkocht of verhuurd als het overblijvende groen na uitgifte niet meer
goed onderhouden kan worden. Overblijvend, aangrenzend groen of waterlopen moeten
bereikbaar blijven voor onderhoudswerkzaamheden. Tevens wil de gemeente geen kleine of
smalle strookjes groen overhouden die verhoudingsgewijs duur en arbeidsintensief zijn in het
onderhoud.

Overig

¡ Verkoop van reststroken kan alleen aan eigenaren van aangrenzende percelen.

o Verhuur vindt alleen plaats aan eigenaren of bewoners van aangrenzende percelen.

o Door verkoop of verhuur van een reststrook mag het uitzicht van omliggende woningen
niet in het geding komen.

. Bij het uitgeven van grond is het streven dat logische, rechte grenzen ontstaan. ln

beginsel dient een gekartelde grensstructuur voorkomen te worden.

Dat is echter geen doel op zich. Per geval is maatwerk vereist waarbij bekeken wordt of
een wenselijke situatie ontstaat.

Bovenstaande toetsingscriteria zijn niet limítatief. Bij de toetsing op uitgeefbaarheid past de

gemeente per situatie maatwerk toe.

Behandeling van een aanvraaR voor het kopen of huren van een reststrook f nieuwe situatiel

Als iemand bij de gemeente een verzoek indient om een reststrook aan zijn of haar eigendom
toe te voegen zijn de mogelijkheden:

¡ Verkoop

o Verhuur

¡ Gemotiveerde afiruijzing van de aanvraag

De procedure is aangegeven in het volgende stroomschema

Beleidsregel reststroken en adoptiegroen 5
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Handelwiize als een reststrook zonder overeenkomst met de gemeente in gebruik is genomen
(bestaande situatieì

De mogelijkheden zijn:

¡ Verkoop

o Verhuur

¡ Verjaring

r Handhaving

De procedure is aangegeven in onderstaand stroomschema
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Veriaring

Het kan zijn dat een restrook, zonder dat daar afspraken over zijn gemaakt met de gemeente, al

lang in het bezit is van een particulier en dat er sprake is van verjaring. Of sprake is van verjaring

hangt onder andere af van de feiten en moet per geval bekeken worden. Er zijn twee vormen

van verjaring, verkrijgende en bevrijdende verjaring.

Ve rkrijge n de ve rjo ri n g

Verkrijgende verjaring treedt op als de grond gedurende 10 jaar onafgebroken en te goeder

trouw in bezit is (art. 3:99 Burgerlijk Wetboek). ln de praktijk is er bij oneigenlijk gebruik van

gemeentegrond vrijwel nooit sprake van goede trouw.

Bevrijdende verjaring

Bevrijdende verjaring kan optreden na het in bezit hebben van de grond gedurende 20 jaar.

Artikel 3:105 Burgerlijk Wetboek bepaalt dat hij die een goed bezit op het tijdstip waarop de

rechtsvordering strekkende tot beëindiging van het bezit wordt voltooid, dat goed verkrijgt,

ook al was zijn bezit niet te goeder trouw. Na die termijn van 20 jaar kan de oorspronkelijke

rechthebbende het eigendom niet meer terugvorderen, zodat de bezitter als het ware bevrijd

wordt van die vordering. Tevens is in het Burgerlijk Wetboek bepaald dat de bezitter na afloop

van die termijn ook eigenaar wordt van de zaak.

Wie stelt bewijst

De bewijslast ligt bij degene die een bcroep op verjaring doet. De gemeente toetst de claim aan

de huidige wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Er is pas sprake van verjaring als ondubbelzinnig is aangetoond dat sprake is van bezit, dat

gedurende de verjaringstermijn onafgebroken heeft voortgeduurd. Degene die zich beroept op

verjaring, moet dit ook aantonen. Uit bewijsmateriaal moet blijken dat er sprake is van bezit en

dat de verjaringstermijn is verstreken. Het eigendom is in Nederland goed beschermd, dus

verjaring wordt niet zomaar aangenomen, zo volgt uit de wet en rechtspraak.

De gemeente behoudt zich het recht voor om een gerechtelijke procedure te starten om schade

te vorderen op grond van een onrechtmatige daad wanneer sprake is van verjaring.

Houderschop

Van verjaring kan geen sprake zijn indien er sprake is van houderschap. Een houder houdt een

goed voor een ander en niet voor zichzelf. Houderschap kan vele vormen aannemen: gebruik,

bruikleen, huur, pacht etc. Houderschap kan zichzelf ook niet spontaan omzetten in bezit.

Beleidsregel reststroken en adoptiegroen 8



Eenmaal houder, altijd houder, zoals bepaald is in artikel 3:L11 Burgerlijk Wetboek. Een huurder
of gebruiker (bruikleen) kan dus geen bezitter worden.

Handhaving

ln het geval dat een reststrook zonder overeenkomst met de gemeente in gebruik is genomen
gaat de gemeente over tot handhaven als:

o de reststrook niet voor uitgifte in aanmerking komt of
¡ de gebruiker de reststrook niet wil kopen of huren en

. er geen sprake is van verjaring.

Verzoek tot ontruiming

De gemeente verzoekt de gebruiker het gebruik van de reststrook te staken, de gemeentegrond

te ontruimen, in de originele staat terug te brengen en de grond (weer) aan de gemeente ter
beschikking te stellen. De gemeente verzoekt dit schriftelijk en stelt daarbij een termijn. Na

verloop van deze termijn controleert de gemeente of de reststrook ontruimd en in de

oorspronkelijk staat teruggebracht is.

P r iva otre chte I ij k h a n d h ave n

Wanneer de gebruiker geen gehoor heeft gegeven aan het ontruimingsverzoek dan wel de

grond niet in originele staat heeft teruggebracht, kan een revindicatieprocedure worden

ingesteld bij de rechtbank. Dit betekent dat de gemeente bij de civiele rechter vordert dat het
gebruik wordt gestaakt en de gebruiker wordt veroordeeld tot het ontruimen van de grond. Bij

het instellen van een rechtsvordering bij de rechtbank zal de gemeente tevens vorderen dat de

overtreder veroordeeld wordt in de kosten van het geding en eventuele schade.

Vervolg

Nadat de grond is ontruimd en in de oorspronkelijke staat is hersteld neemt de gemeente het

beheer van de reststrook over.

HOOFDSTUK 4 ADOPTIEGROEN

Adoptiegroen is gemeentelijk groen, dat door particulieren of bedrijven wordt onderhouden.

Het kan zelfs zijn dat ook de inrichting door particulieren of bedrijven is gedaan. Adoptiegroen
heeft en behoudt een openbaar karakter en publieke functie. lnrichting gebeurt door, of in

overleg met, de gemeente. Adoptie kan worden gedaan door één of meerdere personen

(gezamenlijk).

Beleidsregel reststroken en adoptiegroen 9



Ruimteliike criteria voor adoptie

Bij de afweging of een groenstrook voor adoptie in aanmerking komt, toetst de gemeente aan

de volgende criteria:

Het openbore korakter von de inrichting

De inrichting behoudt een openbaar karakter en moet passen bij het omliggende openbare
groen.

Begrenzing

De te onderhouden groenstrook grenst in principe níet aan het eigendom van degene, die gaat

onderhouden. Hier kan een uitzondering op worden gemaakt als er een duidelijke fysieke

scheiding is tussen privé en openbare grond in de vorm van een erfafscheiding.

Functie von de reststrook

Als de groenstrook een belangrijke ecologische waarde heeft of aangemerkt wordt als

beeldbepalend groen, komt deze niet voor adoptie in aanmerking. Dit is bijvoorbeeld het geval

als er zich beeldbepalende bomen op de strook grond bevinden.

Hondenuitlaatplaatsen en speelplekken komen niet voor adoptie in aanmerking.

VerkeercvpiIinheid en <nriole veiIinhpirt

De verkeersveiligheid en/of sociale veiligheid mag niet in het geding komen als een

groenstrook in adoptie wordt gegeven.

Behandeline van een eenvreas voor het n van gemeentegroen (adoptie)

Als bij de gemeente een verzoek wordt gedaan om een groenstrook in adoptie te nemen, zijn de

mogelijkheden:

o Afsluiten van een adoptieovereenkomst

¡ Gemotiveerde afwijzing van de aanvraag

ln de adoptieovereenkomst staan voorwaarden opgenomen waaraân moet worden voldaan

gedurende de looptijd van de overeenkomst. De gemeente toetst jaarlijks of aan deze

voorwaarden wordt voldaan. Als dit niet het geval blijkt te zijn wordt met betrokkene(n)

overlegd wat hiervan de redenen zijn en of verbetering te verwachten is. Als vervolgens blijkt
dat de voorwaarden opnieuw niet worden nagekomen, kan de overeenkomst worden beëindigd

en handhavend worden opgetreden. Dat kan betekenen dat de groenstrook wordt omgevormd

naar de wens van de gemeente.

Beleidsregel reststroken en adoptiegroen 10



De procedure voor adoptiegroen is aangegeven in onderstaand stroomschema
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Hardheidsclausule

Gelet op artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) handelt het college in

overeenstemming met deze beleidsregel. Het college kan daar van afwijken indien strikte

toepassing van de regels voor een of meer belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegcns

bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de te dienen doelen.

Tot slot

Deze beleidsregel kan worden aangehaald als "Beleidsregel reststroken en adoptiegroen". De

beleidsregel is op 30 januari 2018 door burgemeester en wethouders vastgesteld en treedt de

dag na de bekendmaking in werking.

Met de inwerkingtreding van deze beleidsregel komt de 'Beleidsnotitie gebruik gemeentelijke

grondstrookjes' daterend van2L maart 2OO7,le vervallen.
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\ADGEMEENTE vyEERT

Beleidsn otitie gebru i k gemeentel ij ke g rondstrookjes.
Inleiding.
In de loop der jaren is een groot aantal grondstrookjes die eigendom zijn van de
gemeente Weert bij overeenkomst in gebruik gegeven aan particulieren. Het
betreft veelal openbaar groen dat vervolgens bij de tuin wordt getrokken.
Ook zijn veel grondstrookjes illegaal in gebruik genomen waardoor uiteindelijk
door verjaring het eigendomsrecht kan overgaan.
Het betreft grondstrookjes grenzend aan voortuintjes, zij- en achtertuinen.
Vaak zijn in de grondstrookjes kabels en leidingen aanwezig.
Het in gebruik geven van deze grondstrookjes is in het verleden steeds gebeurd
op ad hoc basis zowel mondeling als schriftelijk door verschillende afdelingen.

Het betreft:

a) grondstroken die bij het perceel worden betrokken ter verruiming van het
woongenot;

b) grondstroken die gebruikt worden voor een zg. achterom en een tweede
inrit: het gaat in die gevallen vaak om slechts enkele m2 uit een groenstrook
aan de zijkant of achter een woning.

c) grondstroken waarvoor belangstelling bestaat bij huurders van woningen:
huurders hebben geen enkel belang bij aankoop van een grondstrook. De
verhuurders van de woningen hebben doorgaans evenmin interesse in
aankoop.

Er is reeds enige tijd geleden een onderzoek íngesteld naar illegaal in gebruik
genomen grondstrookjes. Het gaat in Weert om honderden gevallen.
In verband met onder andere verjaring en door de aanwezigheid van kabels en
leidingen is het noodzakelijk hiervoor beleidsregels vast te stellen.
De omstandigheden zijn echter dermate verschillend dat er altíjd gevallen zijn die
vragen om een ad hoc benadering.

De verkoop van grondstrookjes. Voor reststroken die bij een particulier
perceel kunnen worden getrokken heeft verkoop de voorkeur boven het in
gebruik geven van de grond mits voldaan wordt aan de hierna genoemde
voorwaarden.
Het betreft immers grond die de gemeente niet in gebruik hoeft te hebben als
openbare ruimte. Verhuur leidt tot een hoge administratieve belasting en kent,
zeker gezien de geringe huurprijs, een minder hoge opbrengst.



Priisbepaling

In het grondprijsbeleid zijn prijzen opgenomen voor zogenaamde overhoeken
(reststroken). Hierbij wordt onderscheid gemaakt in grond met een potentiële
bebouwingsmogelijkheid en grond zonder een bebouwingsmogelijkheid.

Voorwaarden.

1. Bij verkoop wordt getoetst of de ruimtelijke kwaliteit niet wordt aangetast.

2. Bij verkoop mogen er geen beperkingen optreden aan het gebruik of
onderhoud van aangrenzende openbare voorzieningen.

3. Grondstroken worden alleen verkocht aan de eigenaar van de desbetreffende
woning.

4. Grondstroken waarin kabels en leidingen zijn gelegen worden niet verkocht
tenzíj de koper bereid is de kabels en leidingen voor zijn rekening te
verleggen.

Gronden die in principe voor verkoop in aanmerking komen kunnen indien
daarom wordt gevraagd eveneens in erfpacht worden gegeven. Reden hiervan
kan zijn dat van koop wordt afgezien vanwege de hoogte van de koopsom.
Voorgesteld wordt om ook de grondstroken die niet voor verhuur in aanmerkíng
komen omdat daarop is gebouwd voor erfpacht in aanmerking te laten komen.

Rii arfnrrhf rrrrra Aazalf4ø rrnnrrrrrrrdan fa l¡ton nolrlan alc hii lznnn rnof rlipnuu vr r l/qLr rL rrvvl/ I

verstande dat gedurende de looptijd tevens een voorkeursrecht van koop kan
worden verleend.

Erfpacht is het recht ont het volle genot te hebben van andermans onroerend
goed onder betaling van een jaarlijkse canon. De grondeigenaar wordt door
natrekking eigenaar van het gebouwde maar heeft daarvan generlei genot. De
erfpachter mag bij het einde van het recht het gebouwde weghalen.

Het gratis in gebruik geven van grondstroken.

De grondstroken die zijn gelegen vóór de woning hebben veelal een min of meer
openbaar karakter en hebben voor de aanwonende een geringere
gebruikswaarde. Vaak zijn hierin ook kabels en leidingen gelegen. Indien van
koop wordt afgezien ware deze grondstrookjes bij overeenkomst gratis in gebruik
te geven.

Voorwaarden

1. Ingebruikgeving vindt plaats tot wederopzegging doch voor een maximale
termijn van 10 jaar. Na 10 jaar wordt eventuele ingebruikgeving opnieuw
bezien.

2. Ingebruikgeving vindt alleen dan plaats indien de ruimtelijke kwaliteit niet
wordt aangetast.

a



3. Bij ingebruikgeving mogen er geen beperkingen optreden voor het gebruik
en het onderhoud van aangrenzende openbare voorzieningen.

4. De in gebruik gegeven grondstrook mag uitsluitend worden gebruikt voor
tuindoeleinden.

5. De in gebruik gegeven grondstrook mag niet bebouwd worden, er mag
geen erfafscheiding worden geplaatst en er mag geen gesloten verharding
worden aangebracht.

6. De in gebruik gegeven grondstrook mag noch geheel noch gedeeltelijk aan
derden worden verhuurd of in gebruik afgestaan.

7. Het onderhoud is geheel ten laste van de gebruiker. Deze is verplicht de
eventueel door de gemeente aan te geven richtlijnen na te leven.

B. De gebruiker is verplicht leidingen, kabels en soortgelijke andere werken
inclusief onderhoud en dergelijke te gedogen.

9. Er mogen geen handelingen worden verricht die een bodemverontreiniging
tot gevolg kunnen hebben.

Het huren van grondstroken.

Het betreft grondstroken niet zijnde voortuinen.

Prijsbepaling

Voor de verhuur van grondstroken zijn in 2004 de volgende eenheidsprijzen
vastgesteld:

¡ ïot 50 m2 € 15,- per jaar.
. Van 50 tot 100 m2 € 25,- per jaar.
¡ Van 100 tot 250 m2 € 35,- per jaar.

Thans voorgesteld om vanaf heden een indexering op te nemen en dit vast te
leggen in het volgende grondprijsbeleid,

voorgesteld wordt om deze gronden te verhuren te geven tot wederopzegging
doch voor een maximale termijn van 10 jaar. Na tijdsverloop zal dan worden
nagegaan of betrokkene nog steeds bewoner is van de aangrenzende woning.

Voorwaarden.

1. Verhuur vindt plaats tot wederopzegging doch voor een maximale termijn
van 10 jaar. Na 10 jaar wordt eventuele verhuur opnieuw bezien.

2. Bij verhuur wordt getoetst of de ruimtelijke kwaliteit niet wordt aangetast

3. Bij verhuur mogen er geen beperkingen optreden voor het gebruik en het
onderhoud van aangrenzende openbare voorzieningen.

4. De in gebruik gegeven grondstrook mag uitsluitend worden gebruikt voor
tuindoeleinden c.q. het maken van een "achterom".
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5. Bij verhuur mag er op de grondstrook niet gebouwd worden, mag geen

erfafscheiding worden geplaatst en mag er geen gesloten verharding
worden aan gebracht, behoudens u itdrukkelijke sch riftelij ke toestem mi ng
van de gemeente.

6. De in gebruik gegeven grondstrook mag noch geheel noch gedeeltelijk
aan derden worden verhuurd of in gebruik afgestaan.

7. Het onderhoud is geheel ten laste van de huurder. Deze is verplicht de
eventueel door de gemeente aan te geven richtlijnen na te leven.

B. De huurder is verplicht leidingen, kabels en soortgelijke andere werken
inclusief onderhoud en dergelijke te gedogen.

9. Er mogen geen handelingen worden verricht die een
bodemverontreiniging tot gevolg kunnen hebben'

De nieuwe regeling kan vanaf heden ingaan. Verzoeken tot verkoop en verhuur
die in afwachting van het nieuwe prijsbeleÌd zijn aangehouden kunnen vanaf nu
worden afgewikkeld op basis van het nieuwe (priis)beleid.
De bestaande overeenkomsten zijn aangegaan tot wederopzegging.
De overeenkomsten vervallen bij verhuizing van de huidige gebruiker.

Om te kunnen bereiken dat voor een¡eder één uniforme regel¡ng geldt wordt
voorgestetd om alle geldende huurovereenkomsten en overeenkomsten tot het
gratis in gebruik geven geleidelijk op te zeggen en alle betrokkenen op basis
van het nieuwe beleid een nieuwe overeenkomst aan te bieden.

Illegaal en zonder schriftelijke toestemming in gebruik genomen
grondstroken.

Op diverse locaties in de gemeente Weert wordt illegaal of zonder schriftelijke
toestemming gebruik gemaakt van gemeentegrond.
In de meeste gevallen wordt deze grond als tuin gebruikt. Terugvordering van de
grond kan problemen opleveren. Indien reeds vele jaren gebruik wordt gemaakt
van de gemeentegrond kan het zijn dat het recht van de gemeente tot
terugvordering van de eigendom is verjaard. De consequentie hiervan is dat de
gebruiker de eigendom van de grond heeft verkregen, waardoor de gemeente
geen aanspraak meer kan maken op de grond. Indien de gemeente, bijvoorbeeld
voor het realiseren van een reconstructie, gebruik zal willen maken van de grond
zal deze alsdan moeten worden teruggekocht.
Dat in de gemeente gronden clandestien worden gebruikt is bij de gemeente
bekend, maar een duidelijk inzicht in de illegale situaties was er enige tijd
geleden niet. Tegen enkele situaties die geconstateerd zijn is in het verleden
slechts ad hoc opgetreden. Veel situaties zijn niet aangeschreven.
Tegen het clandestien grondgebruik dient te worden opgetreden. Dit enerzijds
om ongelijkheid tegen te gaan en anderzijds om het verlies van eigendommen
door verjaring te voorkomen. Thans wordt in kaart gebracht waar in de
gemeente clandestien grond in gebruik is. In deze notitie is aangegeven hoe
daarmee verder wordt omgegaan.

À


