
 Schriftelijke vraag 

 

 

 

Datum 29 april 2019 

Onderwerp Handhaving illegaal in gebruik genomen 

gemeentegronden 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling 

in de cyclus? 

Nee 

Portefeuillehouder Wethouder Raaijmakers 

 

Het illegaal in gebruik nemen van gemeentegronden is een kwestie die zich al jaren 
voortsleept. De doelstelling is het legaliseren van de situatie. De VVD ondersteunt dit van 
harte. Het college heeft eind vorig jaar besloten over te gaan tot handhaven van illegaal in 
gebruik genomen gronden. Eerst worden betrokkenen aangeschreven en in de gelegenheid 
gesteld, mits mogelijk, de grond van de gemeente te kopen voor de huidige prijs van € 89 
per vierkante meter. 
 
In zijn totaliteit gaat het om zevenhonderd bekende gevallen waarvan op basis van 
kadastrale informatie blijkt dat er gemeentegrond in gebruik is genomen. De handhaving zal 
plaatsvinden in vier tranches. De eerste tranche liep van 1 januari tot 1 maart 2019 en 
betreft de qua omvang grotere percelen. 
 
De VVD is benieuwd naar de tussentijdse stand van zaken en heeft derhalve de volgende 
vragen: 
 
1. Hoe veel mensen hebben besloten in de eerste tranche om deze gemeentelijke grond te 

kopen? 
2. Wat zijn de daarbij behorende opbrengsten? 
3. Indien de gronden niet verkocht kunnen worden en het gebruik niet beëindigd wordt zal 

per direct handhaving privaatrechtelijk geschieden. Kunt u aangeven of dit heeft 
plaatsgevonden? 

4. Wat gaan wij als gemeente doen met de gronden die niet verkocht zijn en waarvan het 
gebruik beëindigd is?  

 
Alvast dank voor uw antwoorden 
 
Namens de VVD Roosendaal 
Kees Verstraten 
 

 



Wij beantwoorden de vraag als volgt 

 
 

1. Twee personen hebben tot op heden aangeboden grond te willen kopen. De eerste tranche 
is nog niet afgerond en verwacht worden dat het er meer worden die grond gaan aanbieden. 

2. Die zijn er (nog) niet. Bekeken wordt of de gronden op basis van het beleid verkocht kunnen 
worden, in 1 geval is er mogelijk sprake van verjaring. 

3. Daarvan is nog geen sprake. 
4. Die zullen wij weer in beheer en onderhoud nemen. 

 
 

Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 
Inge Raaijmakers 


