
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluatie Aanpak van oneigenlijk grondgebruik juli 2021-juni 2022 
 
Aanleiding 
In 2019 heeft het college opdracht gegeven te starten met de Aanpak Oneigenlijk grondgebruik. Dit met het 
doel om de eigendomsverhoudingen ten aanzien van gronden binnen de gemeente te regelen door over te gaan 
tot legalisering of handhaving. Daarnaast wil het college het verlies van gemeentelijk eigendom door verjaring 
voorkomen en bewustzijn van het oneigenlijk grondgebruik creëren.  
 
Dit in verband met de taak van het college, op basis van artikel 160 lid 3 Gemeentewet, alles te doen ter voor-
koming van het verlies van recht en bezit en er voor zorg te dragen dat het eigendom van publiek domein niet 
door verjaring verloren gaat.  
 
Jaarlijks vindt er een evaluatie plaats ten aanzien van onder andere de voortgang, resultaten, inzet van midde-
len en de samenwerking binnen het ruimtelijk domein. De laatste evaluatie betreft de periode juli 2020 tot en 
met juni 2021. De afgelopen periode heeft een evaluatie over het tweede jaar, juli 2021 tot en met juni 2022, 
plaatsgevonden.  
 
1 Evaluatie juli 2020 tot en met juni 2021 
In de periode juli 2020 tot en met juni 2021 is er geen projectbudget en aanvullende capaciteit beschikbaar 
geweest. In de aanpak wordt waar mogelijk overgegaan tot verkoop of verhuur van de in gebruik genomen 
grond. In de begroting is daarom uitgegaan van budgettaire neutraliteit (kosten en opbrengsten gelijk aan el-
kaar).  
 
Grondverkoop en het genereren van inkomsten is echter niet het doel. Het gaat om het nakomen van de ver-
plichting van het college van B&W op grond van artikel 160 lid 3 Gemeentewet. Dit kan betekenen dat grond 
weer in onderhoud van de gemeente komt.  
 
Uit de evaluatie over bovengenoemde periode is gebleken dat het aanvankelijke streven om binnen vier jaar 
alle gevallen af te handelen niet realistisch is met een werkwijze, waarbij alle werkzaamheden zijn ingepast in 
de capaciteit van de eigen organisatie en de inkomsten de kosten moeten dekken. De gefaseerde, wijkgerichte, 
aanpak leidt tot binnen het beleid passend maatwerk en een individuele en persoonlijke benadering van de 
grondgebruiker. Dit vraagt veel inzet en tijd. De betrokken medewerkers voeren de werkzaamheden echter uit 
naast hun eigen bestaande werkzaamheden, waaraan ze regelmatig voorrang moeten geven. Dit heeft gevol-
gen voor de doorlooptijd en de hoeveelheid gevallen die binnen een bepaalde termijn kunnen worden afgehan-
deld. 
 
In 2022 zijn in dit kader acties ondernomen om te komen tot een werkwijze, waarbij er voldoende middelen en 
capaciteit beschikbaar zijn. Dit is verder uitgewerkt in onderdeel 8.4. De hierna uitgewerkte inzichten van het 
tweede jaar bevestigen het beeld van het eerste jaar en de noodzaak van de al genomen acties om tot een 
andere werkwijze te komen.  
 
Hiernaast zijn er aspecten in het proces en in de samenwerking binnen het ruimtelijk domein die aandacht vra-
gen dan wel een aanpassing behoeven. Zo is gebleken dat het raadzaam is om over te gaan tot een passend 
systeem voor gegevensverwerking en een aanpassing van het communicatietraject met de grondgebruiker. Dit 
ter bevordering van een snellere doorstroom en het in een eerder stadium informeren van de grondgebruiker.  
 
2 Besluit college over voortzetting Aanpak oneigenlijk grondgebruik in 2022 
Met het besluit van 8 maart 2022 heeft het college besloten de Aanpak oneigenlijk grondgebruik in 2022 voort 
te zetten zoals in onderdeel 1 is beschreven, omdat er in 2022 nog geen aanvullende middelen beschikbaar 
zijn.  
 
Dit betekent dat de betrokken medewerkers ook in 2022 de Aanpak oneigenlijk grondgebruik naast de eigen 
werkzaamheden zijn blijven uitvoeren en dat er geen budget beschikbaar is voor bijvoorbeeld herinrichting van 
de gronden die terug in beheer van de gemeente komen.  
 
In de periode juli 2020 tot en met juni 2021 is gewerkt met een gefaseerde aanpak, die in de basis bestaat uit 
een wijkgerichte aanpak. Hierbij is een volledige wijk geïnventariseerd en beoordeeld op oneigenlijk grondge-
bruik. Binnen de reeds geïnventariseerde wijken (Moesel, Kazernelaan en Graswinkel) zijn in de periode juli 
2021 tot en met juni 2022 zo veel mogelijk prioritaire gevallen opgepakt. Waar nodig zijn echter ook individuele 



 
 
 

gevallen buiten de in behandeling zijnde wijk(en) behandeld. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan 
verzoeken van grondgebruikers tot koop of huur na oneigenlijk grondgebruik of gevallen waarbij er een ver-
band is met ruimtelijke ontwikkelingen, projecten en (infrastructurele) werkzaamheden in Weert.  
 
3 Werkgroepen 
Er zijn bij de aanvang van de aanpak oneigenlijk grondgebruik drie werkgroepen opgesteld. Hieronder zijn deze 
werkgroepen in het te doorlopen proces schematisch weergegeven. Deze opzet van de werkgroepen biedt de 
mogelijkheid om meerdere processen parallel aan elkaar te kunnen doorlopen. Deze opzet van de werkgroepen 
is tot op heden gehandhaafd.  
 
 

 



 
 
 

4 Globaal overzicht verloop tweede jaar  
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Systematische inventari-
satie straten. 
 

                  

Systematische beoorde-
ling gevonden locaties en 
bepalen prioriteiten. 
 

                  

Bepalen standpunt ge-
meente ten aanzien van 
Didam-arrest Hoge Raad 
en de implementatie er-
van. 
 

            

Besluit college uitwerken 
van voorkeursscenario 
voor de voortzetting van 
de Aanpak oneigenlijk 
grondgebruik in 2023 en 
2024 en deze in te bren-
gen in de prioriteitenaf-
weging begroting 2023.   
 

            

Besluit college om in 
2022 de werkwijze van 
de Aanpak Oneigenlijk 
grondgebruik voort te 
zetten door budgetneu-
traal te werken en inpas-
sing in de capaciteit van 
de eigen organisatie. 
 

            

Voorbereiden aanpassing 
Beleidsregel groenstroken 
en adoptiegroen 

            

Besluit college vaststel-
ling Beleidsregel grond-
stroken en adoptiegroen 

            

Behandeling individuele 
gevallen.  
 

            

Behandelen beroep(en) 
op verjaring. 

            

Verzending brieven aan 
grondgebruikers 
 

                  

Legalisering, toezicht en 
handhaving 
 

            

Inrichten Axxerion onei-
genlijk grondgebruik. 
 

            



 
 
 

5 Verloop samenwerking ruimtelijk domein 
Binnen de Aanpak van oneigenlijk grondgebruik werken de afdeling Openbaar Gebied, Ruimte & Economie en 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving nauw met elkaar samen. Ter bevordering van een goede samenwerking 
tussen de afdelingen binnen het ruimtelijk domein is de Aanpak oneigenlijk grondgebruik aangewezen als pilot. 
 
In dit kader kunnen er, daar waar er ruimte en aanleiding voor is, diverse bijeenkomsten worden ingezet, zoals 
intervisie en teamcanvas. Het doel hiervan is het belang van de aanpak breed binnen de organisatie te laten 
landen en de onderlinge samenwerking binnen het ruimtelijk domein in zijn algemeenheid te bevorderen. Dit 
om samen resultaten te kunnen behalen. Ook de leidinggevenden van de afdelingen kunnen hierbij worden 
betrokken om inzicht te verkrijgen in de wijze van samenwerken en welke verbeteringen hierin kunnen worden 
aangebracht.  
 
6 Verloop proces 
In onderdeel 2 is het te doorlopen proces schematisch op hoofdlijnen weergegeven. Het tweede jaar kenmerkt 
zich met name door het herzien van het communicatietraject met de grondgebruiker, opnemen voorwaarden en 
beslisschema in de Beleidsregel grondstroken en adoptiegroen en het implementeren van het Vastgoedregistra-
tiesysteem. Hiermee ontstaat beter inzicht en overzicht van de individuele casussen en kan efficiënter worden 
gewerkt. Ook hier geldt echter dat door het stilleggen van de inventarisatie en de beoordeling van de geconsta-
teerde gevallen er nog geen goed beeld is van het effect van de genoemde maatregelen.  
 
Aandachtspunten zijn met name te vinden in de communicatie met de grondgebruiker (zie onderdeel 7). Zo is 
het opvallend dat het retour sturen van ondertekende overeenkomsten regelmatig uitblijft of langere tijd in 
beslag neemt. In het proces wordt bezien op welke manier hier meer regie kan worden genomen om een snel-
lere afwikkeling te kunnen realiseren. 
 
7 Communicatie met grondgebruiker 
In oktober 2021 is overgestapt naar een aangepast communicatietraject, waarbij de gemeente bij de start van 
een aanpak binnen een bepaald gebied alle bewoners benadert middels een aankondigende brief. Hierin wordt 
aangegeven dat de gemeente de woonomgeving van de betreffende geadresseerde in onderzoek heeft. In deze 
brief wordt ook verwezen naar de pagina over grondgebruik op de gemeentelijke website en wordt de grondge-
bruiker uitgenodigd om in gesprek te gaan met de gemeente.  
 
Na de aankondigende brief volgt een tweede brief aan de gevallen waar sprake is van oneigenlijk grondgebruik 
over de individuele situatie van de betreffende grondgebruiker. Met deze brief doet de gemeente een aanbod 
tot koop of huur of een verzoek de grond te ontruimen en weer ter vrije beschikking van de gemeente te stel-
len. In sommige gevallen volgt er een persoonlijk gesprek met de grondgebruiker. Wanneer er tevens sprake is 
van gebruik of bebouwing in strijd met het bestemmingsplan, kan ook bestuursrechtelijke handhaving aan de 
orde zijn. 
 
De ervaring leert inmiddels dat de grondgebruiker na ontvangst van de eerste brief op eigen initiatief geen con-
tact met de gemeente opneemt om in gesprek te gaan over het grondgebruik. De reactie van de grondgebrui-
ker na ontvangst van de tweede brief is moeilijk te voorspellen. In sommige gevallen reageert de grondgebrui-
ker positief op het gedane aanbod en kan er tot verhuur of verkoop worden overgegaan. De communicatie ver-
loopt echter regelmatig langdurig en moeizaam. Hierbij kan worden gedacht aan het direct aankondigen van 
een beroep op verjaring en in onderhandeling willen treden omtrent voorwaarden en de verkoop-
prijs/verhuurprijs. Ook zijn er regelmatig meerdere herinneringen nodig voordat de grondgebruiker de onderte-
kende overeenkomst retour stuurt.   
 
8 Inzet middelen en behaalde resultaten 
Het aantal afgehandelde gevallen, de inkomsten en kosten zijn onder andere afhankelijk van de mogelijkheid 
tot regelen van de individuele situaties, het draagvlak en medewerking van de huidige grondgebruikers en de 
noodzaak van gerechtelijke procedures. 
 
Bij aanvang van de Aanpak van oneigenlijk grondgebruik is bepaald dat het geen  project betreft en dat de 
uitvoering ervan binnen de huidige bestaande capaciteit (met uitzondering van de betrokken jurist/coördinator) 
en kostenneutraal dient plaats te vinden. Met het besluit van 8 maart 2022 heeft het college bepaald dat deze 
werkwijze in 2022 wordt voortgezet.  
 
8.1 Organisatie 
De medewerkers binnen de werkgroepen voeren, net zoals in de periode juli 2020 tot juli 2021, de werkzaam-
heden uit naast hun eigen bestaande werkzaamheden. In het overzicht hieronder is weergegeven hoeveel tijd 
de betrokken medewerkers hebben geïnvesteerd. Hieruit blijkt dat het zwaartepunt in de werkgroep ‘Legalise-
ring, Toezicht en Handhaving’ ligt, waar dit in de periode juli 2020 tot juli 2021 nog in de werkgroep ‘Voorbe-



 
 
 

reiding’ aan de orde was. Deze laatste fase vraagt veel inzet, omdat hierin het contact met de grondgebruiker 
plaatsvindt, overeenkomsten worden opgesteld, controles en handhaving plaatsvinden en eventuele juridische 
procedures worden gevoerd.  
 
Er zijn echter perioden waarin aan de eigen werkzaamheden prioriteit moet worden gegeven. Het afgelopen 
jaar was dit goed te merken. Door diverse prioriteiten binnen de organisatie was er slechts zeer beperkt capaci-
teit binnen de betrokken afdelingen beschikbaar.  
 
De keuze voor het werken met bestaande capaciteit en de individuele beoordeling van gevallen heeft tot gevolg 
dat in deze fase niet te veel gevallen op hetzelfde moment kunnen worden behandeld. De inventarisatie en de 
beoordeling van geconstateerde gevallen zijn stilgelegd om te voorkomen dat de gegevens op een later mo-
ment niet meer actueel zijn.  
 

Afdeling/team Werkgroep Aantal 
personen 

Ingezette uren 
 

R&E – Vastgoed Jurist (coördinator) 1 700:00 
R&E – Vastgoed Voorbereiding 2 106:30 
R&E – Ruimte Advisering 2 8:30 
R&E – Planeconomie Advisering 1 23:00 
OG Advisering 3 35:00 
VTH – Juridisch Legalisering, toezicht en handhaving 1 48:00 
VTH – Toezicht Legalisering, toezicht en handhaving 1 10:00 
R&E – Vastgoed Legalisering, toezicht en handhaving 2 185:30 
 
 
Er zijn in de periode juli 2021 tot en met juni 2022 in totaal 30 gevallen afgehandeld. De inschatting van het 
gemiddelde aantal uren per afgehandeld geval is moeilijk te maken en is niet een op een te vergelijken met het 
eerste jaar. De oorzaak hiervan is gelegen in het in negen gevallen intrekken van het akkoord tot koop en het 
on hold zetten van vijftien gevallen wegens onvoldoende beschikbare capaciteit. Deze gevallen drukken zwaar 
op het aantal ingezette uren, maar zijn niet afgehandeld. 
 
8.2 Geld  
Hieronder is een overzicht weergegeven van de kosten en inkomsten vanaf 1 juli 2021 tot 1 juli 2022. 
 
Inkomsten Bedrag Uitgaven Bedrag 
Verkoop € 33.648,- ECGeo, Kadaster & 

notaris 
€ 15.362,- 

Verhuur € 650,- Diensten en specifieke 
deskundigen 

€ 0,- 

Schadevergoeding € 400,- Ambtelijke kosten € 68.986,03 
    
In het kader van budgettaire neutraliteit is het de bedoeling dat de kosten worden gedekt door de inkomsten. 
In bovenstaand schema is te zien dat de inkomsten, in tegenstelling tot het eerste jaar, niet alle kosten dek-
ken. Een verklaring hiervoor is dat er in minder gevallen sprake is geweest van verkoop, dat de oppervlakte 
van de verkochte grond kleiner is en er in negen gevallen het akkoord tot koop is ingetrokken door de koper. 
Daarnaast is er, ten opzichte van het eerste jaar, in meer gevallen sprake geweest van terugvordering van de 
grond en is de behandeling van 15 gevallen on hold gezet in verband met onvoldoende capaciteit. In deze 
laatst genoemde 15 gevallen bestaat het voornemen om de in gebruik zijnde grond gedeeltelijk te verkopen en 
gedeeltelijk terug te vorderen.  
 



 
 
 

8.3 Resultaten in aantallen 
 
 Aantal 
Geïnventariseerde straten* 55 
Geconstateerde gevallen gebruik zonder toestemming** 38 
  
Beoordeelde gevallen zonder toestemming 0 
  
Eerste brief (algemene aankondiging) verzonden 14 
Opgeloste gevallen door middel van verkoop 8 
Lopende gesprekken over verkoop 3 
Akkoord koop ingetrokken door beoogde koper 9 
Opgeloste gevallen door middel van verhuur 6 
Lopende gesprekken over verhuur 5 
Opgeloste gevallen door middel van bruikleen 2 
In behandeling zijnde beroep op verjaring 14 
Afgewezen beroep op verjaring 0 
Geslaagd beroep op verjaring 2 
On hold in verband met onvoldoende capaciteit 15 
Handhaving/terugvordering lopend 0 
Handhaving/terugvordering afgerond 12 
Handhavingsverzoek afgewezen 1 
 
*Zie bijlage voor een verbeelding van de geïnventariseerde straten  
**Dit betreft een eerste indicatie. Na beoordeling van de gevallen kan dit aantal lager worden. 
 
8.4 Besluit college en raad over voortzetting in 2023 en 2024  
Zoals in onderdeel 1 is beschreven is tijdens de evaluatie van het eerste jaar, juli 2020 tot en met juni 2021, 
geconcludeerd dat het aanvankelijke streven om binnen vier jaar alle gevallen af te handelen niet realistisch is 
met de huidige werkwijze. Dit betreft een werkwijze waarbij alle werkzaamheden zijn ingepast in de capaciteit 
van de eigen organisatie en de inkomsten de kosten moeten dekken. 
 
Met het besluit van 8 maart 2022 heeft het college daarom ingestemd met het uitwerken van de benodigde 
middelen voor de voortzetting van de Aanpak oneigenlijk grondgebruik in 2023 en 2024 en het inbrengen ervan 
in de prioriteitenafweging begroting 2023.  
  
Op basis van onderzoek is een schatting gemaakt van de benodigde middelen voor de jaren 2023 en 2024, 
zijnde budgetten van respectievelijk € 309.210,- en € 267.090,-. De benodigde middelen zijn opgenomen als 
vetgedrukte prioriteit in de begroting 2023. Met het besluit van de raad op dit onderdeel van de begroting en 
het voorkeursscenario van het college zijn de benodigde middelen gelabeld voor de behandeling van circa 200 
locaties met een risico op verjaring. Na dit besluit volgt in januari 2023 nog een separaat besluit van de raad 
over het vervolg van de Aanpak oneigenlijk grondgebruik en het definitief beschikbaar stellen van de benodigde 
middelen. Op deze wijze wordt de (voortzetting van) Aanpak oneigenlijk grondgebruik aan de raad toegelicht, 
waarbij het college richting geeft door middel van het voorkeursscenario en heeft gekozen voor de prioritering 
van locaties met een risico op verjaring. Dit om belemmering van de uitvoering van gemeentelijke plannen en 
taken te voorkomen en rechtsgelijkheid tussen grondgebruikers en rechtszekerheid te bevorderen. 
 
Het voorkeursscenario houdt in dat in 2023 en 2024 zoveel mogelijk prioritaire gevallen worden aangepakt en 
dat vanaf 2023 de uitvoerende werkzaamheden richting de grondgebruiker, zoals het voeren van gesprekken, 
versturen van brieven, opstellen van overeenkomsten en het beoordelen van beroepen op verjaring, worden 
uitbesteed. De hieraan voorafgaande inventarisatie en beoordeling van de gevallen worden intern, waar nodig 
met aanvullende capaciteit, opgepakt. Hierdoor wordt de ambtelijke organisatie voor een gedeelte ontlast, 
waardoor er ruimte is voor inzet van de eigen kennis en ervaring waar maatwerk van belang is. 
 
Het besluit van de raad over de vetgedrukte prioriteit wordt in januari 2023 verwacht.  
 
9 Conclusie 
De evaluatie over de periode juli 2021 tot en met juni 2022 geeft eenzelfde beeld als het eerste jaar en beves-
tigt de noodzaak om tot een andere werkwijze te komen, waarbij er voldoende middelen en capaciteit beschik-
baar zijn. De huidige werkwijze, waarbij de werkzaamheden zijn ingepast in de capaciteit van de eigen organi-
satie en de inkomsten de kosten moeten dekken, blijkt immers niet toereikend te zijn om de gewenste resulta-
ten te kunnen bereiken. Met name de eerste en laatste fase van het te door lopen proces vragen veel inzet van 



 
 
 

middelen in de vorm van tijd en geld. De oorzaak hiervan ligt in een gefaseerde en wijkgerichte aanpak, die 
leidt tot binnen het beleid passend maatwerk en een individuele en persoonlijke benadering van de grondge-
bruiker.  
 
Met het voorkeursscenario van het college wordt de ambtelijke organisatie voor een gedeelte ontlast, waardoor 
er ruimte is voor inzet van de eigen kennis en ervaring waar maatwerk van belang is. Om dit te bereiken wor-
den vanaf 2023 de uitvoerende werkzaamheden richting de grondgebruiker, zoals het voeren van gesprekken, 
versturen van brieven, opstellen van overeenkomsten en het beoordelen van beroepen op verjaring, uitbe-
steed. De hieraan voorafgaande inventarisatie en beoordeling van de gevallen worden intern, waar nodig met 
aanvullende capaciteit, opgepakt.  
 
 
 
 

 


