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Onderwerp

Aanpak (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond

Voorstel

1. De eigendomsverhoudingen ten aanzien van gemeentegrond te regelen door over
te gaan tot legalisatie dan wel handhaving overeenkomstig het in bijlage 8
opgenomen beoordelingsschema.

2. De bestaande bruikleen- en huurovereenkomsten te her beoordelen en waar
mogelijk te vervangen door koopovereenkomsten met marktconforme prijzen
overeenkomstig het in bijlage I opgenomen beoordelingsschema.

3. De in bijlage 4 opgenomen algemene gedragslijn op basis van prioritering te
volgen bij de aanpak van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond.

4. De raad te informeren middels de in bijlage 9 opgenomen concept
raadsinformatiebrief .

5. Voor een periode van 10 jaar geheimhouding, ingevolge artikel 55 Gemeentewet
juncto artikel 10 lid 2 onder b, e en g Wet openbaarheid van bestuur, op te leggen
omtrent meegezonden bijlagen 3, 4, 5, 6 en 7.

Inleiding

In Weert is er op diverse locaties sprake van gebruik van gemeentegrond. Het meest
bekende voorbeeld is dat men gemeentegrond betrekt bij de particuliere tuin en het ook als
zodanig inricht. Daarnaast kan er bijvoorbeeld sprake zijn van het gebruik van
gemeentegrond als parkeerplaats, uitweg of landbouwgrond.

Het gebruik kan gelegaliseerd zijn op basis van een bruikleen- of huurovereenkomst, maar
er zijn ook situaties in beeld waar de gemeente geen toestemming heeft gegeven voor het
gebruik. Het risico hierbij is dat de gemeente in bepaalde gevallen op termijn door verjaring
haar eigendom verliest.
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In 2015 heeft het adviesbureau Eiffel een onclerzoek geclaan naar het gehruik van grond
van Gemeente Weert. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in circa 655 gevallen sprake is

van gebruik zonder toestemming. De inventarisatie betreft met name het stedelijke gebied.

Volgend op de inventarisatie van het adviesbureau Eiffel is begin 2018 de Beleidsregel
reststroken en adoptiegroen (hierna: de Beleidsregel) vastgesteld. De Beleidsregel (zie
bijlage 1) biedt kaders voor het legaliseren van het gebruik van reststroken en de
privaatrechtelijke ha ndhaving.

Momenteel is gebruik van gemeentegrond in het buitengebied onderwerp van een
inventarisatie. Deze vindt plaats naar aanleiding van de op 7 november 20L2 en nogmaals
op 7 november 2018 door de raad aangenomen motie (zie bijlage 2) om inzicht te verkrijgen
in het gebruik van bermen en de eigendomsverhoudingen in het buitengebied. Hiernaast is

onderzoek gedaan naar wat het concreet gaat betekenen, voor zowel het buitengebied als
het stedelijke gebied, wanneer er tot grootschalige legalisatie dan wel handhaving wordt
overgegaan. In dit kader is er een selectie van vijftig gevallen van gebruik zonder
toestemming op verschillende belangen beoordeeld. De resultaten zijn opgenomen in bijlage
3.

Beoogd effect/doel

Het direct beoogde doel is het regelen van de eigendomsverhoudingen ten aanzien van
gemeentegrond. Het indirect beoogde effect is het voorkomen van verlies van eigendom
door verjaring en het creëren van bewustzijn van het oneigenlijk gebruik.

Argumenten

1.1 Wettelijke verplichting optreden tegen elke inbreuk op het gemeentel¡jk bez¡t
Het zonder toestemming gebruiken van gemeentegrond is een inbreuk op het bezit en het
eigendomsrecht van de gemeente. Dit kan de gemeente in bepaalde gevallen belemmeren
in het beheer en exploitatie van de grond, welke met gemeenschapsgeld is betaald,

Op grond van artikel 160 l¡d 3 Gemeentewet heeft het college van burgemeester en
wethouders dan ook de taak alles te doen ter voorkoming van het verlies van recht en bezit
en er voor zorg te dragen dat het eigendom van publiek domein niet door verjaring verloren
gaat. Deze verplichting bestaat reeds voor het besluit tot het voeren van een gerechtelijke
procedure.

Naast de privaatrechtelijke verplichting, kan in bepaalde gevallen ook de bestuursrechtelijke
handhavingsplicht gelden.

7. 2 Bevorderen rechtsgelijkheid en rechtszekerheid
De huidige situatie lreeft rechtsorrgelijkheid en willekeur tot gevolg. Waar vele inwoners het
publieke eigendom van de gemeente respecteren, eigenen anderen zich rechten toe door
bijvoorbeeld de eigen tuin uit te breiden met gemeentegrond en zetten zij dit in als
waardevermeerdering van het particuliere eigendom. Er dient daarom op structurele en
grootschalige basis te worden opgetreden.

Daarnaast moet men volgens het rechtzekerheidsbeginsel kunnen vertrouwen op hetgeen
in de maatschappij waarneembaar is. Dit terwijl mogelijk niet de betreffende gebruiker,
maarde gemeente juridisch eigenaar is van de betreffende grond. Het is dan ook niet meer
duidelijk welke functie de grond heeft.

7.3 Voorkomen verlies van vermogen en inkomsten en ontstaan erfdienstbaarheden
Het gebruik van grond zonder toestemming heeft tot gevolg dat de gemeente inkomsten
misloopt. Zo worden er geen inkomsten uit eventuele verhuur van de grond verkregen. Ook
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kan er geen onroerendzaakbelasting worden geheven, omdat de gemeente zelf nog eigenaar
is van de grond.

Oneigenlijk gebruik kan daarnaast tot gevolg hebben dat er ten gunste van de gebruiker
door verjaring erfdienstbaarheden ontstaan. De gemeente is in dat geval wel nog eigenaar
van de grond, maar moet toestaan dat de gebruiker rechten heeft verkregen en kampt met
bijbehorende beperkingen ten aanzien van de inrichting van de grond.

Todra de gebruiker echter door verjaring het eigendom van de grond heeft verkregen, heeft
de gemeente geen eigenaarsbevoegdheden meer en ontstaat vermogensverlies. De
gemeente kan dan niet meer overgaan tot verhuur of verkoop. Hoewel verjaring geen kabels
en leidingen treft, is het wel van belang dat de toegang ten behoeve van onderhoud wordt
gegarandeerd. Het vestigen van een recht van opstal biedt hierbij uitkomst, maar dit is voor
de gemeente eveneens niet meer mogelijk wanneer de voormalig gebruiker eigenaar van
de grond is. Ook het door de gemeente naar eigen inzicht inrichten van de grond is niet
meer mogelijk.

1.4 Voorkomen verstening en negatieve invloed op openbaar groen en biodiversiteit
De gebruiker van openbaar groen wil deze gronden veelal voor andere doelen inzetten dan
waarvoor deze zijn ingericht. Openbaar (structureel) groen heeft onder andere als doel de
beeldkwaliteit en de aankleding van de openbare ruimte te verzorgen en natuur en
biodiversiteit te behouden en te versterken. Het gebruik van de voor openbaar groen
bedoelde gronden ten behoeve van bijvoorbeeld een particuliere tuin, oprit, parkeerplaats,
verharding of de bouw van een tuinhuisje draagt hieraan niet bij. Hierdoor wordt het aandeel
openbaar groen namelijk steeds beperkter, raakt deze in sommige gevallen versnipperd en
stedenbouwkundige en landschappelijke structuren verdwijnen dan wel vervagen.

In het kader van burgerparticipatie tracht de gemeente bovendien bij haar inwoners via
bewustwording en stimulering de aandacht voor vergroening en biodiversiteit te vestigen,
maar dit kan niet worden afgedwongen en hiervoor dient vooral een voorbeeld te worden
gesteld. Met een adoptieovereenkomst is het mogelijk om onderhoud door anderen dan de
gemeente te bevorderen. Middels gemeentelijke plannen wordt daarnaast ingezet op
sooftenrijkheid en diversiteit. In het buitengebied worden de bermen in beeld gebracht om
zo het fijnmazig ecologisch netwerk te versterken. Het ecologisch (maai)beheer heeft
vervolgens tot doel de biodiversiteit te versterken en te behouden.

1.5 Voorkomen belemmering gemeentelijke plannen en ruimtelijke ontwikkelingen
Gebruik van gemeentegrond kan gemeentelijke plannen en ruimtelijke ontwikkelingen
belemmeren. Met name wanneer er sprake is van verjaring en deze is ingeschreven in de
openbare registers kwalificeeft de bestuursrechter dit als een evident privaatrechtelijke
belemmering bij de vaststelling en uitvoering van een bestemmingsplan. Ook wanneer
nieuwe ontwikkelingen en modernisering herstructurering vereisen, kan gebruik van
gemeentegrond een belemmerende rol spelen. Een relatief klein maar sprekend voorbeeld
is het herinrichten of aanleggen van een trottoir of parkeerplaatsen op een locatie waar
gemeentegrond in gebruik is.

2 Beoordeling van belangen en verminderen administratieve lasten
In het verleden zijn vele bruikleen- en huurovereenkomsten gesloten om de grond in
gemeentelijk eigendom veilig te stellen, maar wel mogelijkheden tot gebruik van de grond
te bieden. Hierbij is in veelgevallen geen sprake van marktconforme prijzen. Bovendien zijn
betrokken belangen, zoals groen en voorzienbare ruimtelijke plannen, niet altijd beoordeeld.

De continuiteit van dergelijke overeenkomsten is niet gegarandeerd vanwege de mogelijke
wisseling van de eigenaar van het aangrenzende perceel als zijnde gebruiker van
gemeentegrond. Dit vergt extra controle naast de al reguliere administratieve lasten
behorend bij bruikleen- en huurovereenkomsten. De huidige Beleidsregel geeft de voorkeur
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aan verkoop van cle groncl wanneer deze nief meer nodig is voor cle t¡itoefening van een
publieke taak van de gemeente. Verhuur kan uitkomst bieden in uitzonderlijke situaties,
waarin verkoop voor gemeente of gebruiker niet mogelijk is.

3 Algemene gedragslijn ten behoeve van gelijkheidsbeginsel en doeltreffend optreden
Gelet op de grote achterstand en ter rechtvaardiging en verklaring waarom in het ene geval
wel en in het andere geval nog niet is opgetreden, is het van belang te werken volgens een
algemene gedragslijn op basis van belangen en een daaraan gekoppelde prioritering.
Hiermee kan een beroep op het gelijkheidsbeginsel naar vcrwachting gemakkelijk worden
weerlegd. Dit omdat het duidelijk maakt dat eerst de zwaarwegende gevallen worden
aangeschreven en vervolgens de minder zwaarwegende gevallen. Aandachtspunt is wel dat
er in vergelijkbare gevallen daadwerkelijk wordt opgetreden. Het is niet mogelijk om
bepaalde gevallen hiervan uit te sluiten. Op grond van de in de Beleidsregel opgenomen
hardheidsclausule kan er in bijzondere omstandigheden wel worden afgeweken van de
regels.

In dit kader is er een algemene gedragslUn opgesteld, welke in bijlage 4 is opgenomen
Afgezien van de opgestelde prioritering dient er ruimte te zijn voor ad hoc situaties.

4 De raad dient te worden geînformeerd over besluit college
Mede gelet op de grootschaligheid van de aanpak en de moties van de raad, dient de raad
te worden geïnformeerd over de door het college genomen besluiten.

5 Het opleggen van geheimhouding is gerechtvaardigd gelet op artikel 10 l¡d 2 onder b, e
en g van de Wet openbaarheid van bestuur, te weten het feit dat derden kennis kunnen
nemen van aspecten die de financiële positie van de gemeente en/of de persoonlijke
levenssfeer van inwoners raken en het feit dat onevenredige bevoordeling of benadeling van
bij de aanpak betrokken part¡jen dient te worden voorkomen.
Deze bijzondere belangen tot niet-openbaarmaking wegen in deze zwaarder dan het
algemeen belang tot openbaarmaking.

Kanttekeningen en risico's

De aanpakvan (oneigenlijk) gebruikvan gemeentegrond brengt een aantal risico's met zich
mee. Deze risico's zijn nader uitgewerkt in bijlage 5.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De inschatting van de kosten, opbrengsten en resultaten is afhankelijk van de mogelijkheid
tot regelen van de individuele situaties, het draagvlak en medewerking van de huidige
gebruikers en de noodzaak tot gerechtelijke procedures. Vanwege de afhankelijkheid van
de kosten en opbrengsten, dienen deze steeds te worden meegenomen in de
tussenrapporläges. De eventuele opbrengsten van de grondverkoop zijn niet in de begroting
meegenomen. De netto opbrengst kan ten gunste van het resultaat van het jaar van verkoop
worden opgenomen.

Momenteel is er echter intern nog geen capaciteit beschikbaar op het gebied van het
privaatrecht. De aanpak is bovendien te grootschalig om onder te brengen bij de huidige
juridische capaciteit. Er zal daarom binnen de afdeling Ruimte & Economie op structurele en
fulltime basis de functie van jurist dienen te worden gerealiseerd. De salarisindicatie is op
het maximum van salarisschaal 11 inclusief werkgeverslasten gesteld, hetgeen op jaarbasis
€ 87.462,- bedraagt. Voor de inhuur van een externe advocaat dient rekening te worden
gehouden met een aanvullend budget. De vertegenwoordiging door een advocaat is vereist
in het geval van een gerechtelijke procedure bij de Rechtbank. Zodra hier meer over bekend
is, zal dit worden voorgelegd aan het college.
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De opbrengst van verkoop kan worden ingezet ter dekking van de kosten en de personele
kosten in het bijzonder. De netto opbrengsten kunnen terugvloeien naar de algemene
reserve. Opgemerkt dient te worden dat grondverkoop niet het doel is. Het gaat om het
nakomen van de verplichting op grond van de Gemeentewet en dit kan ook betekenen dat
grond weer in onderhoud van de gemeente komt.

Gelet op de integrale aspecten betekent de aanpak ook voor het samenwerkingsverband
ECGeo een wijziging van capaciteit. Omdat het samenwerkingsverband ECGeo opdrachten
van de gemeente afneemt, dient er voor ECGeo een werkbudget te worden gerealiseerd.
Per reguliere situatie van verkoop bedraagt het tarief voor het maken van een gestaffelde
transactiekaaft € 69,= x t á 2 uur. Hierbij komt het bepalen van de gebruikersgrenzen en
het kadastraal uitmeten en leveren met een tarief van € 55,= x 5 á 7 uur. In een situatie
van handhaving gaat het alleen om het bepalen van de grenzen tegen een tarief van €55,=
x2 á 3 uur. Wanneer in een dergelijke situatie sprake is van een conflict omtrent de grenzen
kan het zo zijn dat er sprake is van de inzet van het Kadaster. Zodra er meer bekend is over
het aantal gevallen per situatie (bijvoorbeeld per wijk) zal een duidelijker beeld kunnen
worden gegeven van het benodigde budget.

De concrete gevolgen voor de afdelingen Ruimte & Economie, Openbaar Gebied en
Vergunningen, Toezicht & Handhaving kunnen echter nog niet worden aangegeven en zullen
blijken na de eerste evaluaties. Dit kan een wijziging van capaciteit betekenen. Vanuit
afdeling Openbaar Gebied zal dan mogelijk extra capaciteit worden gevraagd voor de
advisering bij de beoordeling van het gebruik van gemeentegrond. Dit geldt ook in geval
gronden terug komen richting gemeente en dienen te worden ontruimd en ingericht. Nu niet
kan worden ingeschat hoeveel capaciteit beide aspecten vragen, moet rekening worden
gehouden met mogelijk tijdelijke inhuur.

Duurzaamheid

Ten aanzien van duurzaamheid wordt verwezen naar argument 1.4, waar de relatie met
biodiversiteit en openbaar groen wordt toegelicht.

Uitvoering/evaluatie

De aanpak zal per wijk plaatsvinden. In verband met reeds geplande grootschalige
rioolvervanging wordt hierbij, zoveel als mogelijk is, de planning van het op dat moment
meest actuele gemeentelijke RioleringsPlan (zie bijlage 6) gevolgd, waarna de overige
wijken zullen volgen. Parallel hieraan wordt gestart met de eerste (bekende) urgente
gevallen in het buitengebied. De in de inventarisaties geconstateerde situaties zijn hierbij
het uitgangspunt om zo op een efficiënte wijze te werk te gaan. Dit tenzij een nieuwe situatie
in de aanpak dient te worden meegenomen.

De gevallen van oneigenlijk gebruik zullen individueel per wijk worden beoordeeld op de
betrokken belangen om, in verband met de prioritering, de volgorde van optreden per wijk
vast te kunnen stellen. De bestaande overeenkomsten worden beoordeeld op volgorde van
einddatum. De aanpak zal vervolgens plaatsvinden aan de hand van de in bijlage 7 en 8
opgenomen richtlijn, de toelichting hierop en het beoordelingsschema.

Er zal tweemaal per jaar een rapportage worden opgesteld en een evaluatie plaatsvinden.
In de rapportage wordt de voortgang opgenomen ten aanzien van het aantal gelegaliseerde
gevallen, handhaving, verjaring, bereikte effecten en de kosten en opbrengsten. Tijdens de
evaluatie zal worden beoordeeld of de werkwijze dan wel het beleid dient te worden
voortgezet of aangepast.

Een van de aspecten van de rapportage en de evaluatie is de vraag in welke gevallen er
naast of in plaats van de privaatrechtelijke handhaving, waarvoor in het huidige beleid is
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gekozen, tevens bestuursrechtelijk gehanclhaafcl dient te worden. Het bestuursrecht regelt
niets over eigendom en bestuursrechtelijke handhaving is beperkt mogelijk bij strijdig
gebruik op grond van het geldende bestemmingsplan dan wel de Algemene Plaatselijke
Verordening. Privaatrechtelijke handhaving is daarentegen altijd mogelijk wanneer het om
eigendom gaat. Indien iemand bovendien een beroep doet op verjaring tijdens een
bestuursrechtelijke procedure zal er alsnog een procedure bij de civiele rechter moeten
worden gestart. De wetgever heeft niet voorgeschreven welke keuze dient te worden
gemaakt. In de praktijk zal daarom moeten blijken in welke gevallen bestuursrechtelijke
handhaving aan de orde is of een toegevoegdc waardc hecft. Dit kan bijvoorbeeld zijn
wanneer het belang van de publieke taak zwaarder weegt dan het eigendomsrecht.

De achterstand zal op een projectmatige wijze worden aangepakt, hetgeen na een relatieve
'nulstand' overgaat in een doorlopend proces van controle op grondgebruik zonder
toestemming. Het gehele grondgebied van Weert dient hierbij minimaal iedere vijf jaar te
worden gecontroleerd, zodat nieuwe gevallen op tijd wordt geconstateerd. Van de controles
worden rapportages met foto's opgesteld. In de tussenliggende periode kunnen interne
toezichthouders dienen als extra ogen en oren. Geconstateerd gebruik wordt aangepakt
overeenkomstig bijlage 7 en 8.

Het daadwerkelijk voorkomen van nieuw gebruik zonder toestemming is lastig. Al zullen het
persbericht, de projectmatige aanpak en regelmatig groenonderhoud een preventieve
werking hebben.

Com mu n icatie/ pa rticipatie

Communiceren middels een persbericht dat Gemeente Weeft intensiever gaat
controleren op gebruik van gemeentegrond zonder toestemming en overgaat tot
legaliseren dan wel ontruimen en handhaven (zie bijlage 10). Middels dit
persbericht wordt aan gebruikers van gemeentegrond ook de mogelijkheid
geboden zelf contact met de gemeente op te nemen.

Overleg gevoerd met

Intern

Afdeling Ruimte & Economie
¡ E. Eggen, Afdelingshoofd Ruimte & Economie
. J. Westenberg, Teamleider Vastgoed
¡ O. Hermus, Planeconomisch Adviseur Grondbedrijf
¡ D. Sartorius, Medewerker Beheer en verkoop gronden
¡ H. Beelen, Kwaliteitsmedewerker
. I. Weekers, Medewerker Vastgoed
. L. Korten-Kavelaars, Vastgoedprofessional
¡ W. Mentens, Beleidsadviseur Omgeving & Water
. M. Beeren, Beleidsmedewerker Ruimtelijk Beleid
. L. Heesen, Juridisch Sector Controller
¡ M. Jans, Juridisch Beleidsadviseur
¡ H. Creemers, Juridisch Beleidsadviseur

Afdeling Openbaar Gebied
¡ P. Claassen, Afdelingshoofd Openbaar Gebied
¡ P. Trines, Programmaregisseur Riolering en water
. F. van Kruijsdijk, Programmaregisseur Groen en Afval
¡ R. Boeren, Verkeerskundig Medewerker
. A. Jeurissen, Functioneel Beheerder
. H. Zwinselman, Directievoerder Groen en Cultuurtechniek

a
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Afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving
r f{. van den Broeke, Afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht & Handhaving
r fl. Wang, Juridisch Beleidsadviseur
r p. Caris, Administratief Juridisch Medewerker

Afdeling Informatie
r R.. Meerts, Afdelingshoofd Informatie
r [\rl. Krauth, Teamleider CGA
. J. Bosmans, Landmeetkundig medewerker

Afdeling Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn
r Ç. Lenders, Coördinator Integrale Veiligheid

Afdeling Financiën
¡ E. Salman, Financieel adviseur

Afdeling Concernstaf
¡ B. Jansen, Adviseur HRM
¡ D. Küsters, Communicatieadviseur

Extern

Bijlagen:

r !. Beleidsregel reststroken en adoptiegroen
c l. Moties raad d.d. 7 november 2012 en 7 november 2018
¡ 3. Resultaten beoordeling selectie oneigenlijk gebruik
t 4. Gedragslijn prioritering aanpak (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond
¡ 5. Kanttekeningen en risico's
¡ 6. Projecten Gemeentelijk RioleringsPlan 2OL7-202L
¡ 7. Richtlijn aanpak (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond
r $. Richtlijn (sub) stroomschema beoordeling gebruik gemeentegrond
¡ 9. Raadsinformatiebrief Aanpak (oneigenlijk) gebruik gemeentegrond
. 10. Persbericht Gebruik gemeentegrond
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