
1 Evaluatie Beleidsregel reststroken en adoptiegroen & Grondprijsbrief

Gelijktijdig met de evaluatie Aanpak oneigenlijk grondgebruik juli 2020 tot en met juni 2021 heeft 
er een evaluatie van de Beleidsregel reststroken en adoptiegroen (hierna: het 'huidige beleid') 
plaatsgevonden. 

Met name tijdens de uitvoering van de Aanpak oneigenlijk grondgebruik is gebleken dat in het 
huidige beleid aanpassingen benodigd zijn. Met name om meer aansluiting te vinden bij de huidige 
opgaves van de gemeente, zoals biodiversiteit, vergroening en ruimtelijke ontwikkelingen, is het 
wenselijk om als gemeente de regie over haar eigendommen te kunnen behouden. 

Het huidige beleid bevat bovendien weinig tot geen concrete voorwaarden voor verhuur en verkoop 
van grondstroken en geeft daarmee de mogelijkheid tot een brede belangenafweging die 
onvoldoende transparant is, maatwerk vereist en ruimte tot onderhandelen biedt. 

1 Uitgangspunt Beleidsregel reststroken en adoptiegroen
Het uitgangspunt van de Beleidsregel reststroken en adoptiegroen Gemeente Weert (hierna: ‘het 
huidige beleid’) is het verkopen of in gebruik geven van reststroken in die gevallen waarin dat 
mogelijk is. 

Om meer aansluiting te vinden bij de huidige opgaves van de gemeente, zoals biodiversiteit en 
vergroening, is het wenselijk om als gemeente de regie over haar eigendommen te kunnen 
behouden. Het behouden van groene verbindingen en voldoende groen areaal in de 
woonomgevingen is de basis om biodiversiteit op het gemeentelijke eigendom en in de stedelijke 
omgeving te versterken, maar ook om een aangename leefomgeving te waarborgen. Een 
versnippering of verdere inkrimping is niet wenselijk. Daarnaast zijn grondstroken regelmatig nodig 
voor bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen en voorzieningen in en op de grond. Grondstroken 
dienen daarom enkel voor verkoop of in verhuur in aanmerking te komen wanneer aan concrete en 
nauwkeurig geformuleerde voorwaarden is voldaan. Deze voorwaarden zijn in het huidige beleid niet 
opgenomen en worden de komende periode opgesteld. Dit betekent een verduidelijking en 
aanscherping van het, eerder genoemde, uitgangspunt in het huidige beleid.

Een mogelijk gevolg kan zijn dat in dit kader er naar alle waarschijnlijkheid vaker sprake is van 
terugeisen van grond, handhavend optreden, gerechtelijke procedures en grond dat weer terug in 
onderhoud van de gemeente komt. Deze gevolgen en bijkomende kosten moeten worden 
opgevangen binnen de beschikbare capaciteit en zonder extra budget. Dit terwijl deze aanpak leidt 
tot minder inkomsten uit transacties die de kosten kunnen dekken. Op het moment dat het beleid 
nader is uitgewerkt, kan er op basis van de beoordeling van concrete gevallen een verdere indicatie 
worden gegeven van deze gevolgen.

Door het beleid en de voorwaarden bij de te maken afwegingen duidelijker te formuleren, 
ontmoedigen wij dat inwoners nu en in de toekomst gronden oneigenlijk in gebruik nemen. 

2 Bevorderen transparantie en doorstroom proces
Het huidige beleid bevat weinig tot geen concrete voorwaarden voor verhuur en verkoop van 
grondstroken en geeft daarmee de mogelijkheid tot een brede belangenafweging die onvoldoende 
transparant is, maatwerk vereist en voor de grondgebruiker ruimte voor onderhandelen biedt. Dit 
kost veel tijd en belemmert de doorstroom. Het opstellen van voorwaarden en een hieraan gekoppeld 
beslissingsschema en begrippenlijst bevordert de transparantie van het beleid en de doorstroom bij 
de beoordeling en afhandeling van gevallen van grondgebruik. Daarmee wordt bovendien de 
uitvoering minder afhankelijk van het advies van de betrokken disciplines, omdat de 
belangenafweging minder breed en open is en waar mogelijk zelf een oordeel kan worden gevormd.  

In de Grondprijsbrief 2021 werden daarnaast voor grondstroken gestaffelde grondprijzen 
gehanteerd op basis waarvan ECGeo een situatietekening voor verhuur en verkoop opstelt. In de 
praktijk bleek dit complex te zijn en brengt deze werkwijze veel kosten en tijd met zich mee, omdat 
niet op voorhand inzichtelijk is wat de kosten worden. De verhuurprijzen waren bovendien voor de 
in verhouding kleine oppervlakten relatief hoog. 

Het maken van de situatietekening bij verhuur van grondstroken is in de Grondprijsbrief 2022 
vereenvoudigd door het introduceren van een zonering. Aan deze categorieën/zones is een huurprijs 
per jaar verbonden. Kleine oppervlakten tot maximaal 20m2 worden gratis in bruikleen gegeven. 
Deze wijzigingen maken het mogelijk om een minder formele verhuurtekening te maken, welke in 
eigen beheer bij Vastgoed kan worden gemaakt. 



Met betrekking tot verkoop van grondstroken zijn de percentages in het groenstrokenmodel in de 
Grondprijsbrief 2022 losgelaten. Hiervoor in de plaats zijn vaste bedragen per zone per m2 
opgenomen. Het onderscheid tussen stad en kerkdorpen blijft. Het is hierdoor bij benadering snel te 
zien wat de prijs per m2 is.

3 Adoptieovereenkomst
Tot op heden wordt de adoptieovereenkomst regelmatig gebruikt voor initiatieven, zoals het plaatsen 
van een monument, bijenkorf, etc, maar deze overeenkomst is enkel bedoeld voor het inrichten met 
en onderhouden van groen. Het is daarom aan te raden om een nieuwe overeenkomst te 
introduceren, waarmee dergelijke initiatieven mogelijk kunnen worden gemaakt. Hierover dient 
afstemming plaats te vinden met de afdelingen VTH en OG. 

4 Conclusie
Op basis van het voorgaande wordt geadviseerd het huidige beleid aan te passen om zo als 
gemeente meer de regie te kunnen nemen over het gemeentelijke eigendom. Het opstellen van 
voorwaarden en een hieraan gekoppeld beslissingsschema en begrippenlijst bevordert de 
transparantie van het beleid en de doorstroom bij de beoordeling en afhandeling van gevallen van 
grondgebruik. In het verlengde hiervan is de Grondprijsbrief 2022 aangepast om de doorstroom te 
bevorderen. 

Een mogelijk gevolg kan zijn dat in dit kader er naar alle waarschijnlijkheid vaker sprake is van 
terugeisen van grond, handhavend optreden, gerechtelijke procedures en grond dat weer terug in 
onderhoud van de gemeente komt. Deze gevolgen en bijkomende kosten moeten worden 
opgevangen binnen de beschikbare capaciteit en zonder extra budget. Dit terwijl deze aanpak leidt 
tot minder inkomsten uit transacties die de kosten kunnen dekken.

Het is tot slot aan te raden een nieuwe overeenkomst te introduceren voor het mogelijk maken van 
initiatieven die niet binnen het huidige beleid passen.


