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Onderwerp 'Landjepik' in Roosendaal
Betreft het een raadsvoo rste l/raadsmededel ing

in de cyclus?

Ja, raadsmededeling 51-20L8 Handhaving
illegaal in gebruik genomen gemeentegronden

Beleidsterrein Beheer openbare ruimte

Portefeuillehouder wethouder Raaijmakers

Schriftelijke vraag

Uw college van B&W heeft aangegeven over te gaan tot het handhaven van illegaal in gebruik
genomen gemeentegronden. U spreekt over circa 700 bekende gevallen van circa 10 tot een paar
honderd vierkante meter. U wenst te komen tot het legaliseren van de situatie. Dat kan door de
gronden zo mogelijk van de gemeente te kopen of het gebruik te beëindigen.

ln uw aanpak geeft u aan dat betrokkenen alleen schriftelijk worden geïnformeerd en in de
gelegenheid worden gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. Er zal hooguit reactief worden
gereageerd op publiciteit.

Toevallig is onlangs een rapportl gepubliceerd over dit onderwerp. Conclusie: Nederlanders pikken
massaal grond in, vooral om extra vierkante meters bij de tuin te trekken. Lokale overheden durven
vaak niet tot handhaving over te gaan.

Uit dit rapport is op te maken dat het wettelijke uitgongspunt is dot een gemeente ols grondeigenaor
wordt beschermd. Zii kan de gebruiker zonder recht dwingen het gebruik te beëindigen en de grond
in ziin oude toestond te herstellen. Doarnaost speelt ook het leerstuk van verjaring een rol.

ln de meeste gevollen wordt gemeentegrond gebruikt om een particuliere tuin of oprit uit te breiden.
Bedriiven breiden in de regel hun bedrijfsterrein met gemeentegrond uit. Hiervoor wordt
gemeentegrond met verschillende oorspronkelijke functies gebruikt. Stoepen, bermen, openbore
wegen en woonerven worden evenzeer in gebruik genomen als groenstroken. Met nome door het
gebruik von stoepen, bermen, wegen en woonerven kunnen de verkeersveiligheid en het onderhoud
von kobels en nutsleidingen in het gedrong komen. Het is opvallend dat één gevol van grondgebruik
zonder recht in de regel niet de enige is in de betreffende stroot. D¡t doet vermoeden dat reeds bij de
aonleg von de wijk de kodostrole grenzen n¡et goed zijn oangehouden of dot de bewoners elkoars
gebrui ksgedrag i mitere n.

En: iedereen doet het. Grondgebruikers zonder recht wonen in een dpportementencomplex in het
stodscentrum, een rijtjeshuis in een dichtbebouwde woonbuurt of in een vrijstaand huis oan de rond
van de gemeente. Hierdoor wordt de oanpok von grondgebruik zonder recht politiek en bestuurlijk
moeiliiker. Grondgebruikers zonder recht zijn geen buitenstoonders. Deze grondgebruikers, vooral in
gevallen waarin de gemeente de gebruikte grond voorheen niet goed heeft onderhouden, kunnen
rekenen op een breed gedrogen sympathie binnen de bevolking. Bovendien zol de gemeente
geenszins kunnen veronderstellen dot de gebruikers opzettelijk ('te kwader trouw') gemeentegrond
in gebruik nemen. Dit moakt het des te belongrijker om goed te communiceren en de zook in overleg
met de grondgebruikers te behondelen.

Het doel woorvoor de gemeentegrond wordt gebruikt, brengt ook met zich dat goed moet worden
gelet op de communicotie tussen gemeente en burger. tn veruit de meeste gevallen wordt de

t https://www.rus.nl/rechten/news/in-de-media/archief/2018/biorn-hoops-landiepik-bliikt-nationale-hobbv



L

2

gemeentegrond gebruikt om de tuin, de oprit of een gebouw op het woonperceel von de
grondgebruiker uit te breiden en/of te verfraaien. Hierdoor moakt de gemeentegrond deet uit von het
privéleven von de grondgebruiker (met ondere woorden: een intieme zone die wij 'thuis' noemen). De
emot¡onele band die de grondgebruiker door verloop von tijd met de grond ontwikkelt, kon zo sterk
ziin dot elk initiatief von de gemeente kan worden woorgenomen ols oonvot. Dit benadrukt het
belong von goede communicotie en overleg.

Gelet op het voorgaande heeft onze fractie de volgende vragen

ln 2016 heeft u ons als gemeenteraad in het raadsvoorstel Verbindend Groen al bericht over de circa
700 gevallen' U gaf aan dat inwoners die toen gronden oneigenlijk in gebruik hebben genomen, met
de lagere plantsoengrondprijs die toen is bepaald, meer worden verleid om de grond aan te kopen
en vanuit eigen beweging te komen tot het legaliseren van de situatie.

Wat is daarvan het resultaat, hoeveel reacties heeft u ontvangen en in hoeveel gevallen is
overgegaan tot legalísering van de situatie? ln totaal zijn er L5 aanvragen binnengekomen van
locaties welke voorkomen op de Eiffel lijst. Hierbij zijn 5 situaties gelegaliseerd.
Kunt u ons de inventarisatie van de circa 700 gevallen doen toekomen en over welk bedrag
spreken we dat we als gemeente mis zouden lopen als we niets doen? Nee, ivm privacy van de
bewoners wordt de lijst n¡et aan u overhandigd en of openbaar gemaakt. We zouden een
bedrag mislopen van max € 4.OOO.0O0,OO

Zijn er ook gronden de afgelopen 2 jaren aangekocht door betrokkenen die niet illegaal in
gebruik waren en wat is hiervan de opbrengst? Grondverkopen 2OL6: €200.493,00 (2250 m2)
2077: € 153.258,00 (1732 m2l2018 € IZ2.9O9,OO (1381 mr)

ln 2OL6 sprak u over een communicatiecampagne om betrokkenen te verleiden om zelf tot een
legaliseríng van de situatie te komen.

4. Waaruit bestond deze campagne en wat heeft dit opgeleverd? Er is gecommuniceerd via pers en
social-media. Zie antwoorden vraag L en 3.

5. Waarom gaat u nu enkel over tot het schriftelijk informeren en reactief handelen, acht u goede
communicatie en overleg niet beter (zie voorbeeld Dadelberg uit het verleden)? We vinden de
communicatie heel belangrijk. Om miscommunicatie te voorkomen worden de bewoners
uitgenodigd voor een gesprek. Op onze website staat alle informatie voor de aankoop van
snippergroen.

6. Heeft u een beeld van de te verwachten handhavingskosten en zo ja, wat zijn deze kosten? ls nu
nog niks over te zeggen

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,

Namens dezen,

lnge Raaijmakers

3.

wethouder vitale wijken en dorpen, openbare ruimte, welzijn en HBHplus


