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het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder lnge Raaijmakers

de raad van de gemeente Roosendaal
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Kopie aan:

Onderwerp:

Bijlage:

M. van der Zijden, E. Nuijten, M. Vonk en P. Aalderink

Handhaving illegaal in gebruik genomen gemeentegronden

Het besluit van het college om over te gaan tot het handhaven van illegaal in gebruik genomen
gemeentegronden.

lnleiding
Het College heeft besloten over te gaan tot het handhaven van illegaal in gebruik genomen

gemeentegronden. Er zijn circa zevenhonderd bekende gevallen waar op basis van kadastrale

informatie blijkt dat er gemeentegrond in gebruik is genomen. Het gaat hier om gevallen van circa

tien tot een paar honderd vierkante meter.

lnformatie/kernboodschap
Het College heeft besloten over te gaan tot het handhaven van illegaal in gebruik genomen
gemeentegronden. Er zijn circa zevenhonderd bekende gevallen waar op basis van kadastrale

informatie blijkt dat er gemeentegrond in gebruik is genomen. Het gaat hier om gevallen van circa

tien tot een paar honderd vierkante meter.

Er dient te worden gehandhaafd, omdat er sprake is van rechtsongelijkheid. Degenen die de grond

kopen betalen nu € 89 per vierkante meter kosten koper. Degenen die het zonder titel in gebruik

nemen betalen niets.

Doelstelling is het legaliseren van de situatie. Dat kan door de gronden zo mogelijk van de gemeente

te kopen. Uitgangspunt is dat kopen kan tenzij de gemeente de grond zelf nodig heeft. Andere

belemmeringen om niet te verkopen zijn denkbaar, bijvoorbeeld de aanwezige ondergrondse
infrastructuur kan een belemmering zijn of bijvoorbeeld omdat de gronden in de Hoofd

groenstructuu r I iggen.

De betrokken die grond in gebruik hebben genomen zullen worden aangeschreven en in de

gelegenheid worden gesteld hun argumenten voor het gebruik (mondeling) toe te lichten.

lndien de gronden niet worden gekocht respectievelijk niet gekocht kunnen worden zal het gebruik

beëindigd dienen te worden. Aan huur en/of bruikleen zal - een maatschappelijke doelstelling

daargelaten - geen medewerking worden verleend.

Aangezíen het gaat om het zonder titel in gebruik nemen van eigendom van de gemeente zal, indien

de gronden niet verkocht kunnen worden en het gebruik niet beëindigd wordt, handhaving in
hoofdzaa k privaatrechtelijk gesch ieden.

De handhaving zal in vier tranches gebeuren. De eerste tranche loopt van L januari tot 1 maart 2019

en betreft de qua omvang grotere percelen. De vier tranches zullen per kwartaal in 2019 worden

opgesta rt.

Consequenties
Beoogde consequentie is het beëindigen van de illegale situaties



Communicatie
Betrokkenen zullen alleen schriftelijk worden geïnformeerd en in gelegenheid worden gesteld
mondeling of schriftelijk te reageren. Er zal hooguit reactief worden gereageerd op publiciteit.

Vervolg(procedurel
Zie onder kernboodschap voor het daar in hoofdzaken geformuleerde beeld

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoe te hebben geinformeerd.
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