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Inleiding
Het komt regelmatig voor dat gemeentegrond in bezit wordt genomen door burgers. Dit
komt meestal tot uiting doordat openbaar groen bij een tuin wordt getrokken. Niet zelden zijn
burgers zich niet eens bewust van hun illegale grondgebruik, omdat zij bijvoorbeeld de
rechtsopvolgers zijn van degene die de gemeentegrond al eerder in gebruik heeft genomen.
Het gevolg van deze praktijk kan zijn dat de burger door bevrijdende
het perceel gemeentegrond verkrijgt.

verjaring de eigendom van

Om niet alleen ad-hoc maar tegen illegale situaties op te treden dient op gestructureerde
wijze te worden
gecontroleerd
en gehandhaafd waartoe de "Beleidsnota illegaal grondgebruik 2011" (hierna: de beleidsnota)
opgesteld. Bij het handhaven kan verwezen worden naar dit beleid.

is

Inmiddels heeft er een eerste globale inventarisatie van deze problematiek plaatsgevonden door de afdeling
Openbare Werken. Het zou om zo een tweehonderd (200) gevallen van illegaal grondgebruik kunnen gaan.
Deze zullen nog in het veld gecontroleerd moeten worden. Tevens kan gebruik worden gemaakt van de
aanwezige kennis van de buitendienstmedewerkers.
Deze methode zal vervolgens resulteren in een totaal
overzicht van bestaande illegale situaties in de gemeente.
Het onderzoek naar illegaal grondgebruik kan stapsgewijs, zoals aangegeven in hoofdstuk 8 "Stappenplan" van
de beleidsnota, gebeuren. De gemeente kan in delen/wijken worden verdeeld, te weten:
Hoornes-Rijnsoever,
Katwijk aan de Rijn, Rijnsburg, Katwijk aan Zee en Valkenburg.
Per deelgebied zal vanuit bestaande dossiers geïnventariseerd worden welke situaties van illegaal grondgebruik
bekend zijn. Daarnaast zal aan de hand van luchtfoto's het betreffende gebied op illegaal grondgebruik worden
gecontroleerd. Alle geconstateerde situaties zullen in het vèld worden gecontroleerd en vastgelegd op tekening
en of foto. Van het geconstateerd illegaal grondgebruik dienen, voor een goede aanpak, de juiste gegevens bij .
de constatering te worden ingewonnen. Er moet vastgelegd worden wie de illegale grondgebruiker is, wat, waar,
hoeveel, waarom en sinds wanneer gemeentegrond wordt gebruikt.
De termijn van gebruik, sinds wanneer de grond in gebruik is, is eveneens van groot belang. Indien men reeds
gedurende lange termijn gebruik maakt van de grond kan sprake zijn van verjaring. Hierdoor kan de gebruiker
de eigendom van de grond of een recht daarop verkrijgen. Getracht moet worden dit te voorkomen.
Na constatering van het illegale gebruik dienen de gebruikers te worden aangeschreven, zodat men
ervan op de hoogte is dat de gemeente de illegale situatie heeft geconstateerd. De illegale situatie zal
dan worden aangepakt. Nadat een deelgebied geheel is afgerond zal met een volgend deelgebied worden
gestart. Voorgesteld wordt bij het handhaven de volgende volgorde te hanteren zoals aangegeven in Hoofdstuk
4 van de beleidsnota.

Beoogd resultaat
1.
2.

Het herstellen van de situatie dat gemeentelijke grond illegaal in gebruik is genomen;
het voorkomen van illegaal gebruik van gemeentelijke grond.

Argumenten
1.

De gemeente Katwijk (ZH), net als veel gemeenten in Nederland, wordt geconfronteerd met het illegale
gebruik van gemeentelijke eigendommen (veelal gemeentelijke grond) door particulieren en bedrijven.
Indien het gebruik van gemeentelijke eigendommen niet goed geregeld is, bestaat de kans dat door
verjaring de grond eigendom wordt van de betreffende gebruiker. Indien de grond van strategische waarde
is, kan het bij verjaring voorkomen dat de van oorsprong gemeentelijke grond door de gemeente moet
worden terug gekocht of onteigend.

2.

De privaatrechtelijke
weg is de te bewandelen weg als men het eigendomsrecht heeft geschonden door
gebruik te maken, feitelijk bezit te nemen, van eigendom van de gemeente waardoor de eigendom middels
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verjaring kan overgaan.
van de grond.
Het handbaven
3.

De gemeente handelt als privaat rechtspersoon,

heeft als doel het terugvorderen

als eigenaar en rechthebbende

van eigendom en het voorkomen van het verlies van

eigendom door verjaring.
De nota biedt zowel burgers als de ambtelijke organisatie

duidelijkheid

omtrent

dergelijke situaties.

Kanttekeningen
Het gaat hierhij uitsluitend

om het privaatrechtelijke

traject bij het aanpakken

van illegaal grondgebruik.

Soms lijkt ook de bestuursrechtelijke
weg een optie, bijvoorbeeld omdat de grond in strijd met het
bestemmingsplan
of de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt gebruikt. De bestuursrechter zou
echter kunnen oordelen dat gekeken moet worden of de situatie gelegaliseerd kan worden; een risico dat de
gemeente niet loopt bij de civielrechtelijke vordering tot revindicatie ingevolge artikel 5:2 van het Burgerlijk
Wetboek.

Middelen
N.v.!.

Uitvoering
Planning
Het voorgestelde

handhavingstraject

kan meteen ingaan na instemming

met deze nota.

In een daartoe georganiseerd intern ambtelijk overleg met de afdelingen VEI, WW: BMO Juridische Zaken
(JZ), OW en RO is benadrukt dat de eindverantwoordelijkheid
voor het optreden bij illegaal grondgebruik ligt
bij de afdeling RO als beheerder van het gemeentelijke vastgoed.
Zulks impliceert dat de afdeling RO de leiding heeft bij de handelwijze bij verjaring, zoals beschreven
Beleidsnota (zie Hoofdstuk 6.3 "Handhaven in privaatrechtelijke zin").

in de

Uit bovenstaande volgt dat primair de civielrechtelijke gang wordt gevolgd. Verwezen wordt naar Hoofdstuk 8
"Stappenplan" van de bijgevoegde Beleidsnota illegaal grond gebruik. Dat betekent dat de primaathouder dan
de afdeling RO, subteam Grondzaken en Vastgoed, wordt en dat na constatering (stap 1) subteam Grondzaken
en Vastgoed een legalisatieonderzoek

instelt (stap 2) en eerst informeel en daarna schriftelijk gaat handbaven

(stappen 3 en 4).
Bestuursrechtelijke
handbaving (stappen 2 t/rn 5) door bijvoorbeeld de afdeling WW (zoals thans ad hoc
plaatsvindt) is dan niet meer de aangewezen weg. Op dit moment vraagt het subteam Grondzaken en Vastgoed
van RO regelmatig aan de afdeling WW om bestuursrechtelijk
te handbaven en daartoe een brief te verzenden.
De afdeling WW (en dan met name de GONs of de medewerkers in de openbare ruimte), maar ook
toezichthouders van de afdelingen OW en VEI kunnen wel een rol spelen bij de constatering van een illegale
situatie (stap 1procedure) en bij de na-controle (stap 6).
Het subteam Grondzaken en Vastgoed zal een (online) meldingsformulier voor geconstateerde overtredingen
ontwikkelen dat door de (buitendienst) medewerkers ingevuld ksn worden zodat de belangrijkste gegevens als
'waar is de grond in gebruik?', 'wie is de overtreder?' etcetera niet worden vergeten.
Het controleren van het hele grondgebied van de gemeente op illegaal grondgebruik kan, nu het om zo een
tweehonderd (200) gevallen zou kunnen gaan, ongeveer tweeduizend (2000) uren in beslag gaan nemen. Deze
uren kunnen over de komende vier (4) jaren worden verdeeld en dus geraamd op vijfhonderd (500) per jaar als
volgt verdeeld over de afdelingen:
Ruimtelijke Ontwikkeling zeventig procent (70%);
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Openbare Werken
twintig procent (20%);
Veiligheid
tien procent (10%).
Voor het signaleren van overtredingen door de afdeling Wijkwerk zijn geen uren opgenomen omdat
constateringen in de regel worden gedaan tijdens de uitvoering van reguliere werkzaamheden. Overigens is de
inschatting van 200 gevallen aan de ruime kant. In de praktijk zou het aantal gevallen en daarmee het
urenbeslag dus kunnen meevallen. Mogelijk dat daarom de "oude gevallen" in minder dan 4 jaar kunnen zijn
weggewerkt.
Communicatie
de gemeente wil illegaal grondgebruik van gemeentegrond herstellen en in de toekomst dergelijk gebruik
voorkomen. Aanpak hiervoor is:
1. gemeentebrede

inventarisatie om totaal overzicht te verkrijgen. Inventarisatie vindt plaats per kern (Katwijk
aan Zee, Katwijk langs de Rijn, Hoornes-Rijnsoever en Valkenburg) over ongeveer een periode van 4 jaar.
2. Na afronding inventarisatie is handhaving de methode van aanpak. Basis is de beleidsnota. Deze uitwerking
biedt duidelijkheid aan diegenen binnen de gemeentelijke organisatie die deze zaken moeten afhandelen. En de
beleidsnota schept helderheid naar de burgers. Er is voortaan sprake van een structurele aanpak (en geen ad
hoc aanpak).
Het eerste uitgangspunt is altijd: onderzoeken of het mogelijk is de illegale situatie te legaliseren door de grond
te verkopen, verhuren of gebruik op een en ander en andere manier aan te bieden.
Pas als legalisatie niet wenselijk of mogelijk is of de gebruiker wil niet meewerken dan wordt overgegaan op
handhaving. Dit gebeurd op basis van een stappenplan.
Communicatiedoelstellingen
- Burgers weten dat de gemeente vanaf nu een illegaal grondbeleid heeft.
- Burgers snappen waarom dit belangrijk is.
- Burgers werken met de gemeente mee om de illegale situatie te legaliseren.
- Burgers melden illegale praktijken wanneer zij deze opmerken.
- Gemeente legt duidelijk uit waarom we dit beleid hebben gemaakt en waarom we handhaven.
- Duidelijkheid in communicatie en beleid versterkt de geloofwaardigheid van de gemeente
Communicatie aanpak
Na besluitvorming door het college informeren we door middel van een persbericht de burgers en pers. In het
bericht geven we uitleg over de nota en benadrukken waarom de aanpak illegaal grondbeleid belangrijk is.
Op de website van de gemeente wordt ook informatie opgenomen: korte beschrijving beleid, vraag en
antwoordlijst, bij wie kan men terecht voor (extra) vragen en welke actie kan men zelf ondernemen.
Intern lichten we onder andere de GOA's, wijkregisseurs en baliemedewerkers in over het nieuwe beleid.
Omdat het totale traject vier jaar gaat duren zullen we in de toekomst een aantal keer terugkomen op het
onderwerp. Bijvoorbeeld na afronding van de eerste inventarisatie en na het boeken van de eerste resultaten.
De bijgevoegde nota kan worden gepubliceerd op de website van de gemeente.

Bijlage(n)
Beleidsnota illegaal grondgebruik

2011.
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1. Inleiding
Op diverse locaties in de gemeente Katwijk wordt onrechtmatig gebruik gemaakt van
gemeentegrond: strookjes grond worden bij de tuin getrokken, op de grond worden spullen
gedeponeerd, geplaatst of opgericht, zonder toestemming wordt gemeentelijke grond
gebruikt als weg of pad en worden, bijvoorbeeld, boten afgemeerd in water.
Indien een dergelijke situatie al vele jaren bestaat, kan het zo zijn dat er sprake is van
verjaring.
Consequentie hiervan is dat de gebruiker de eigendom van de grond heeft verkregen
waardoor de gemeente geen aanspraak meer kan maken op de grond. Indien de gemeente
dan nog gebruik wil maken van de grond zal ze deze in sommige gevallen terug moeten
kopen. Dit in het geval er geen wettelijke (publiekrechtelijke) middelen bestaan de eigenaar
te dwingen aan een en ander medewerking te verlenen.
Dat gronden onrechtmatig worden gebruikt is bekend, maar een duidelijk inzicht in de
illegale situaties is er niet. Er is niet exact bekend om hoeveel situaties het gaat. In
sommige situaties die geconstateerd zijn, is tot op heden slechts ad hoc opgetreden. Bij
sommige van die situaties kan worden gesproken van een gedoogsituatie. Bij bepaalde
eigendommen is sprake van mondelinge (niet schriftelijke) regelingen, oftewel zogenaamde
zaken die in het veld zijn geregeld.
Om ongelijkheid tegen te gaan, moet tegen onrechtmatig grondgebruik worden opgetreden.
De één houdt zich netjes aan de regels, terwijl de ander ongemoeid zijn gang kan gaan. Een
andere belangrijke reden om op te treden, is het voorkomen van verlies van eigendommen
door verjaring.
Er moet niet alleen ad-hoc opgetreden worden tegen de illegale situaties, maar er dient
tegen al het onrechtmatig grondgebruik te worden opgetreden. Bovendien dienen alle
mondelinge regelingen "om niet" te worden omgezet in schriftelijke regelingen met een
bepaalde tegenprestatie.
Allereerst zal daarom een en ander in kaart moeten worden gebracht. Om iedere situatie op
gelijke wijze aan te pakken, is een beleid met een stappenplan een belangrijk
uitgangspunt. In deze notitie is derhalve het handhavingsbeleid weergegeven. Bij het
handhaven kan verwezen worden naar dit beleid.

2. Handhavingsbeleid
2.1 Handhaving
Ruimte is schaars en vraagt om een goede invulling. Die invulling wordt deels gewaarborgd
door publiekrechtelijke regels, zoals het bestemmingsplan, maar ook door privaatrechtelijke
zoals de regels van het burgerlijk wetboek omtrent het eigendomsrecht. Net als
publiekrechtelijke regels moeten ook privaatrechtelijke regels worden gehandhaafd.
Wanneer gemeentegrond in het geding is, is dat een taak voor de gemeente. Indien
daarmee te lang wordt gewacht, kan de rechtsvordering tot het terugvorderen van
eigendom door verjaring verloren gaan. Door illegaal gebruik van gemeentegrond kan de
ruimtelijke kwaliteit blijvend worden aangetast. Er moet daarom tegen elke overtreding
worden opgetreden.
2
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2.2 Consequenties handhavingsbeleid
Het handhaven is meer omvattend dan het optreden tegen een illegale situatie. Het is een
heel proces. Een duidelijk uitgewerkt handhavingsbeleid biedt een leidraad om in de praktijk
mee te werken.
Een vastgesteld handhavingsbeleid heeft de volgende voordelen:
• het handhaven of gedogen van een illegale situatie kan beter worden gemotiveerd.
Er kan immers naar het handhavingsbeleid worden verwezen.
• Minder risico op een juridische procedure. Indien wordt gehandeld volgens een
vastgesteld handhavingsbeleid kan minder snel een beroep worden gedaan op
willekeur of handelen in strijd met het zorgvuldigheids- en vertrouwensbeginsel. De
kans op aansprakelijkheidsstelling wegens onrechtmatig handelen wordt ook kleiner.
• In het handhavingsbeleid kunnen prioriteiten worden vastgelegd. Ook kan effectiever
worden gestuurd waardoor de werklast kan worden beheerst. Er kan doelgericht en
doeltreffend worden opgetreden.
• Gepubliceerd beleid biedt de burger duidelijkheid (rechtszekerheidsbeginsel), wat
een politiek en maatschappelijk draagvlak voor handhaving creëert. Uitvoeren van
duidelijk omschreven beleid draagt bij aan de geloofwaardigheid van de gemeente.
Wanneer niet of nauwelijks wordt opgetreden verliest de gemeente haar
geloofwaardigheid en zou er meer illegaal gebruik kunnen worden gemaakt van
gemeentegrond.
• Consistent en consequent Uitgevoerd handhavingsbeleid werkt preventief. Verwacht
mag worden dat minder illegale situaties zullen ontstaan.
Tenslotte moet nog worden opgemerkt dat het uitvoeren van een handhavingsbeleid vooral
in het begin veel tijd en geld kost. De benodigde investeringen moeten worden gezien als
een investering voor de toekomst. Na het van kracht worden van het beleid mag verwacht
worden dat (veel) minder nieuwe onrechtmatige situaties zullen ontstaan.

3. Inventarisatie
Om niet alleen ad hoc tegen illegale situaties op te treden wordt de gemeente op
gestructureerde wijze gecontroleerd. De hele gemeente wordt doorlopen om al het
onrechtmatig grondgebruik in kaart te brengen. Het op structurele wijze controleren heeft
eveneens tot doel een totaal beeld van de problematiek te krijgen.
Bij de inventarisatie wordt gebruik gemaakt van gegevens uit dossiers, de nedbrowser en
de cyclorama. De illegale situatie worden ontdekt door het vergelijken van de kadastrale
kaarten met de luchtfoto's. De eigendomsverhoudingen zoals aangegeven op de kadastrale
kaart zijn uiteraard doorslaggevend. Deze methode resulteert in een totaaloverzicht van
bestaande illegale situaties in de gemeente.
Van het geconstateerde illegaal grondgebruik moeten, voor een goede aanpak, de juiste
gegevens bij de constatering worden ingewonnen. Vastgelegd wordt wie de illegale
grondgebruiker is, hoeveel gemeentegrond wordt gebruikt en, zo mogelijk, wordt een
inschatting gemaakt van de duur daarvan. Dit laatste is met name van belang voor de
verjaringsaspecten.
De reden waarom men grond in gebruik heeft kan in bepaalde situaties ook van belang zijn.
Bij het overwegen van een mogelijke legalisatie zal de reden van het gebruik worden
meegenomen.
Na constatering van het illegale gebruik worden de gebruikers aangeschreven, zodat deze
er van op de hoogte zijn dat de gemeente de illegale situatie heeft geconstateerd. De
illegale situatie wordt dan aangepakt op de manier zoals in het volgende hoofdstuk wordt
beschreven.

4. Bepalen van volgorde van aanpak
3
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Bij het handhaven zal de volgende volgorde worden gehanteerd:
1. Indien reeds gedurende een lange periode grond illegaal in gebruik is of zelfs op het
punt staat te verjaren.
Een belangrijke reden van handhaving is immers het voorkomen van verlies van
eigendommen door verjaring.
Situaties waar dit dreigt hebben daarom een hoge prioriteit.
2. Bij situaties waar een grote hoeveelheid grond in gebruik is.
Financieel gezien, bij verkoop, is het aantrekkelijk deze direct af te handelen.
3. Als door meerdere eigenaren van aangrenzende percelen gebruik gemaakt wordt van
gemeentegrond.
Er kan hierbij ook gesproken worden over een groot perceel, waardoor er eveneens een
financieel voordeel is.
Daarnaast wordt door het aanschrijven van meerdere illegale gebruikers in een wijk aan
omwonenden een duidelijk signaal afgegeven dat de gemeente serieus met het handhaven
bezig is.
4. Indien grond waarin kabels en leidingen liggen wordt gebruikt.
Gronden waar kabels en leidingen in liggen, dienen in verband met werkzaamheden en
onderhoud in gemeentegrond te liggen. Gronden waar kabels en leidingen in liggen en
illegaal worden gebruikt dienen zo spoedig mogelijk te worden teruggevorderd.
5. Als in gebruik genomen grond valt binnen een gebied waar een bepaald plan of
reconstructie op korte termijn Uitgevoerd wordt.
Voor de garantie van de voortgang van reconstructies en werkzaamheden dienen deze
situaties tijdig te worden aangepakt.
6. Stroken grond groter dan vijf (5) m2 die in gebruik zijn zonder dat daarbij van één van
de hiervoor genoemde situaties sprake is.
Alle situaties dienen te worden gehandhaafd, onder andere in verband met het
gelijkheidsbeginsel.
7. Het gebruik van strookjes grond kleiner dan vijf (5) rn>.
Ook hierbij geldt dat alle situaties dienen te worden gehandhaafd, onder andere in verband
met het gelijkheidsbeginsel.
Het gebruik van dergelijke kleine stroken zal in de meeste
gevallen geen grote gevolgen hebben, maar op bepaalde locaties kan een paar vierkante
meter (m2) wel van belang kan zijn voor uitvoering van een bepaald plan of reconstructie.
Dit is een reden temeer waarom in deze situaties gehandhaafd moet worden.

5. Legaliseren
Na de constatering van onrechtmatig grondgebruik, waaronder eveneens bebouwing op
gemeentegrond, wordt bekeken welke acties kunnen worden ondernomen om de illegale
situatie aan te pakken. In eerste instantie zal nagegaan worden of de illegale situatie kan
worden gelegaliseerd.
Vragen die hierbij van belang zijn:
sluit de uit te geven strook grond aan op het perceel waarvan de koper eigenaar is?
Is sprake van structuur- of beeldbepalend groen?
Komen er kabels of leidingen ten behoeve van nutsvoorzieningen of riolering in de grond
voor?
Komen er brandkranen op de grond voor?
Is sprake van toename van versnippering? Denk bijvoorbeeld aan grond die grenst aan
eigendom van meerdere particulieren. Om versnippering tegen te gaan komt deze grond
alleen voor uitgifte in aanmerking als alle aangrenzende eigenaren meedoen. Rechte lijnen
4
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(alle tuingrenzen op dezelfde lijn) zijn immers makkelijker te controleren en te handhaven.
Treden er verkeerstechnische belemmeringen op, bijvoorbeeld vermindering van zicht
op het verkeer, parkeerproblemen, verkleining van voetpaden?
Zijn er bouwplannen of herinrichtingsplannen voor de grond?
Hebben derden aanspraken op de grond?
Zijn er ruimtelijk gezien bezwaren tegen de bouw van vergunningvrije bouwwerken op de
grond?
Is de strook grond speelterrein of deel daarvan? Of terrein waar kinderen graag of
vaak spelen?
Is sprake van monumentaal groen?
De grond welke in gebruik is, kan in sommige situaties aan de gebruiker worden verkocht.
Hierbij wordt verwezen naar de mede op heden vast te stellen nota "Notitie Snippergroen"
(inzake verkoop groenstroken).
Bij een eventuele verkoop wordt gebruik gemaakt van de model koopovereenkomsten met
de bijbehorende Algemene voorwaarden koopovereenkomst gemeente Katwijk 2010, zoals
vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 7 december 2010.
Als niet tot verkoop kan worden overgegaan maar de gemeente het gebruik wil legaliseren,
wordt nagegaan of de grond te huur of anderszins in gebruik kan worden aangeboden.
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het vertrouwensbeginsel, het
zorgvuldigheidsbeginsel, het evenredigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel hebben ook
hun werking in het privaatrecht. Mede aan de hand van die beginselen zal in iedere concrete
situatie moeten worden getoetst of ontruiming nog kan worden afgedwongen. Het te
verwachten procesrisico kan in bepaalde gevallen aanleiding zijn om te onderzoeken of
langs andere wegen tot overeenstemming met de betrokkene kan worden gekomen.
Als de gebruiker niet meewerkt aan legalisatie wordt de grond alsnog ontruimd.

6. Handhavend optreden
6.1 Algemeen
Als legalisatie niet wenselijk of mogelijk is of indien de gebruiker daaraan niet wil
meewerken, wordt overgegaan tot handhaving. Doel daarvan is het terugvorderen van
eigendom en het voorkomen van verlies van eigendom door verjaring. Gelet op het na te
streven doel wordt privaatrechtelijk gehandhaafd. De methode waarop volgens de
privaatrechtelijke weg gehandhaafd kan worden, wordt hieronder verder uitgewerkt.
Alvorens een juridische procedure op te starten, wordt geprobeerd op minnelijke wijze de
illegale situatie op te heffen middels een informele voormelding.
6.2 Voormelding
Het is wenselijk eerst een poging te ondernemen om de illegale situatie op een minder
formele manier op te heffen. Voordeel is dat mogelijk al een oplossing gevonden kan
worden alvorens een formele procedure op te starten. De overtreder wordt (schriftelijk)
verzocht de illegale situatie te beëindigen door de gebruikte grond te ontruimen en deze
niet meer te gebruiken. Indien de overtreder daarom verzoekt, kan met hem of haar een
afspraak worden gemaakt om een en ander toe te lichten. Aan de overtreder wordt de
situatie uitgelegd waarbij begrip kan worden gekweekt voor het gevoerde beleid. Deze stap
draagt bij aan draagvlak voor het beleid. Wellicht worden zo een aantal juridische
procedures voorkomen. Kortom: het op informele wijze informeren van overtreders heeft
een filterende werking.
6.3 Handhaven in privaatrechtelijke
De privaatrechtelijke

zin

weg is de te bewandelen weg als het eigendomsrecht is geschonden
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door illegaal gebruik van eigendom van de gemeente waarbij door verjaring de eigendom
kan overgaan. De gemeente handelt als private persoon: eigenaar en rechthebbende van de
grond. Bij handhaving in privaatrechtelijke zin moeten ook algemene beginselen van
behoorlijk bestuur in acht worden genomen.
Het handhaven heeft als doel het terugvorderen van eigendom en het voorkomen van het
verlies van eigendom door verjaring. De gemeente is als eigenaar van de grond bevoegd de
grond van een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen (artikel 5:2 Burgerlijk
Wetboek (hierna: BW». Dit is mogelijk zolang geen sprake is van verjaring.
Soms kan de bestuursrechtelijke weg een optie lijken, bijvoorbeeld omdat de grond in strijd
met het bestemmingsplan of de APV wordt gebruikt. De bestuursrechter zou echter kunnen
oordelen dat gekeken moet worden of de situatie gelegaliseerd kan worden; een risico dat
de gemeente niet loopt bij de civielrechtelijke vordering tot revindicatie ingevolge voormeld
artikel 5:2 BW.

6.3.1. Verjaring
We onderscheiden twee vormen van verjaring, namelijk verkrijgende en bevrijdende
verjaring. Verkrijgende (acquisitieve) verjaring treedt op als de grond gedurende tien (10)
jaar onafgebroken en te goeder trouw in bezit is (artikel 3:99 BW). In de praktijk is er bij
illegale inbezitneming van grond vrijwel nooit sprake van goede trouw.
In geval van bezit te kwader trouw kan echter na een onafgebroken bezit van twintig (20)
jaar bevrijdende (extinctieve) verjaring aan de orde zijn. Na die termijn kan de
oorspronkelijke rechthebbende de eigendom niet meer terugvorderen, zodat de bezitter als
het ware bevrijd wordt van die vordering. Tevens is in het BW bepaald dat de bezitter na
afloop van die termijn ook eigenaar wordt van de zaak.
Bezit wordt verkregen door onder andere inbezitneming (artikel 3: 112 BW). Inbezitneming
is zich de feitelijke macht verschaffen over een goed (artikel 3:113 lid 1 BW). Om te kunnen
spreken van inbezitneming is volgens jurisprudentie niet voldoende dat "enkele op zichzelf
staande machtsuitoefeningen" hebben plaatsgehad. De feiten en omstandigheden moeten
ondubbelzinnig wijzen op de pretentie van eigendom. Daarvan kan sprake zijn indien het
terrein is afgesloten door middel van een ondoordringbare haag, een hekwerk of schutting,
zodat de grond niet meer toegankelijk is voor de gemeente of derden. Ook de bouw van
opstallen op de grond kan op de pretentie van eigendom wijzen.
Het enkel beplanten van de grond en het onderhouden daarvan zijn handelingen die op
zichzelf nog niet hoeven te duiden op een eigendomspretentie.
Gedurende een verjaringstermijn kan de rechthebbende, de gemeente, een rechtsvordering
instellen om het bezit van de ander te beëindigen. De verjaring kan worden gestuit, onder
meer door een daad van rechtsvervolging, door een schriftelijke aanmaning en door
erkenning (artikel 316-318 boek 3 BW). Stuiting is het afbreken van de lopende verjaring.
Na de dag waarop de verjaring is gestuit, begint direct een nieuwe verjaringstermijn te
lopen. Deze is dan vijf (5) jaar, maar kan niet eerder eindigen dan op het moment dat de
oorspronkelijke termijn zou zijn verstreken (artikel 3:319 BW).
Ook na erkenning begint er dus opnieuw een verjaringstermijn te lopen. Om dit te
voorkomen zal er een koopovereenkomst of een huurovereenkomst dienen te worden
afgesloten. Bij de verhuur van grond wordt jaarlijks gecontroleerd of de huurder nog
gebruik maakt van het gehuurde. Als dit niet het geval is, wordt met zijn opvolger bekeken
of er een koop- of huurovereenkomst voor de desbetreffende grond wordt afgesloten.
6.3.2 Te ondernemen acties
De gemeente kan, als eigenaar en rechthebbende, overgaan tot het opeisen van de grond
(op grond van artikel 5:2 BW) als de eigendom niet is verjaard. Nadat op vriendelijke wijze
in de voorfase is verzocht de grond te ontruimen zal, indien hieraan niet is voldaan,
nogmaals een verzoek tot ontruiming worden gedaan. Wanneer de overtreder hier geen
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gehoor aan geeft, wordt bij de burgerlijke rechter een rechtsvordering aanhangig gemaakt
en wordt de overtreder gedagvaard.
Overigens kan het gebeuren dat ontruimde grond na de ontruiming weer in gebruik wordt
genomen door de gebruiker. Indien de gebruiker binnen een jaar na de ontruiming de grond
opnieuw in gebruik neemt, onderbreekt de ontruiming de loop van de verjaring niet (artikel
3: 103 BW). Het is van belang dat de eigendom van de grond niet alsnog door verjaring
overgaat op de gebruiker. Ontruimde gronden zullen hiertoe allemaal tot na verloop van tijd
extra gecontroleerd dienen te worden, om zo verjaring te voorkomen. Indien grond opnieuw
in gebruik wordt genomen, verdient het aanbeveling om de overtreder aansprakelijk te
stellen om daarmee kosten te verhalen.
Bij het handelen door de gemeente moeten, zoals eerder aangegeven, de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur in acht worden genomen. In sommige situaties kunnen
burgers zich beroepen op deze beginselen, vooral als het gebruik gedurende langere tijd is
gedoogd of als in het verleden toezeggingen zijn gedaan. Tijdens het handhaven moet hier
voldoende aandacht aan worden gegeven.
Als de gebruiker zich op verjaring beroept, is het aan hem om zijn bezit gedurende de
daarvoor benodigde termijn te bewijzen. De gemeente kan hem daartoe in de gelegenheid
stellen. Toont de gebruiker zijn recht voldoende aan, dan kan worden meegewerkt aan het
opmaken van een notariële akte van verjaring alsmede aan inschrijving daarvan in het
Kadaster. Vooraf wordt vastgelegd dat de kosten hiervoor voor rekening zijn van de nieuwe
eigenaar; hij is immers het meest gebaat bij de inschrijving.
Als de gemeente de verjaring betwist, wordt de akte alleen ingeschreven als de notaris
verklaart dat er voldoende bewijsstukken zijn overgelegd die genoegzaam aantonen dat er
sprake is van verjaring en die aan de verklaring worden gehecht. Ontbreekt naar het
oordeel van de notaris een dergelijk bewijs, dan wordt het stuk geboekt in het register van
voorlopige aantekeningen. Veelal zal eerst een procedure moeten worden gevoerd over de
vraag wie eigenaar is van de betrokken zaak alvorens een rechter zal beslissen dat de akte
van verjaring definitief moet worden ingeschreven.

7. Periodieke controle
Nadat het hele gebied van de gemeente is gecontroleerd en onrechtmatige gebruikers zijn
aangeschreven, wordt "nieuw" geconstateerd grondgebruik direct aangepakt. De
onrechtmatige grondgebruiker wordt dan direct gewezen op het illegaal gebruik van
gemeentegrond. De illegale situatie zal op de in deze nota omschreven wijze worden
aangepakt en opgeheven.
Nadat de gemeente helemaal is doorgelopen wordt de hele gemeente regelmatig
gecontroleerd op onrechtmatig grondgebruik zodat onopgemerkte situaties alsnog kunnen
worden aangepakt. De aanpak van nieuwe geconstateerd grondgebruik zal gelijk zijn aan de
in deze nota beschreven methode.

8. Stappenplan
Stap 1: constatering
Er wordt een illegale situatie geconstateerd, hetzij door een tipgever, hetzij door de
inventarisatie. Van de geconstateerde situaties worden de volgende gegevens vastgelegd:
" waar grond in gebruik is;
" wie de overtreder is;
" hoeveel gebruikt wordt;
" waarom grond gebruikt wordt;
" sinds wanneer de grond gebruikt wordt.
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Stap 2: legalisatieonderzoek
Na constatering zal moeten worden bekeken of legalisatie van de illegale situatie mogelijk
is.
Als dit mogelijk is, zal de grond, wanneer er geen sprake is van een openbare bestemming,
of aan de gebruiker te koop worden aangeboden (indien verkoop niet leidt tot
versnippering), of worden verhuurd (of anderszins in gebruik gegeven tegen een
vergoeding). Bij grond met een openbare bestemming kan alleen sprake zijn van een
gebruiksregeling met tegenprestatie. Dus geen verkoop.
In sommige situaties als bijvoorbeeld gedurende een zeer lange tijd het gebruik is gedoogd
of in het verleden toezeggingen zijn gedaan kan de grond in gebruik worden gegeven of
verhuurd voor een lage prijs worden verhuurd/in gebruik gegeven. (Zie Hoofdstuk 5.)
Aldus kunnen zich drie (3) situaties voordoen:
a. er kan gelegaliseerd worden en de "illegale" gebruiker wil kopen/huren. In dat geval
worden de stappen 3-6 niet gezet;
b. er kan gelegaliseerd worden en de "illegale" gebruiker wil niet kopen/huren. In dat geval
worden de stappen 3, zo nodig 4, 5 en 6 gezet. Bij stap 5 wordt nog één keer de kans
geboden om de grond te kopen/huren;
c. er kan niet gelegaliseerd worden. In dat geval volgen de stappen 3, zo nodig 4 en 6.
Stap 3: voormelding
Er moet gehandhaafd worden als er niet gelegaliseerd kan worden. Allereerst zal worden
getracht de illegale situatie op een informele wijze op te heffen. De overtreder zal
vriendelijk worden verzocht de illegale situatie zelf te wijzigen door de grond te ontruimen
en niet meer te gebruiken. Er kan een afspraak worden gemaakt waarin de situatie zal
worden toegelicht.
Stap 4: aanschrijven / ontruimen
Indien na een eerste verzoek om de grond te ontruimen hier nog geen gehoor aan is
gegeven zal wederom worden verzocht de grond te ontruimen. Nadat voor de tweede maal
geen gehoor is gegeven aan het verzoek zal een gerechtelijke vordering worden ingesteld
om tot ontruiming te kunnen overgaan van de grond waarna deze in oorspronkelijke
toestand zal worden teruggebracht. De kosten hier van zullen (zo veel als mogelijk) op de
gebruiker worden verhaald.
Stap 5: hergebruik van de grond
Na ontruiming zal er naar gestreefd worden de grond zo spoedig mogelijk tegen een
vergoeding in gebruik te geven.
Stap 6: toezicht (na-controle)
Illegale situaties die niet gelegaliseerd zijn, worden na vrijwillige ontruiming (zonder
rechterlijk bevel) in het eerste jaar gecontroleerd. Indien de grond binnen een jaar weer in
gebruik is genomen kan de eerder lopende verjaringstermijn immers worden hervat. Na
verloop van het eerste jaar waarin men de grond niet heeft gebruikt zal, indien de grond
weer in gebruik wordt genomen, een nieuwe verjaringstermijn beginnen te lopen. Na het
eerste jaar na ontruiming kan de controle van die (vrijwillig) ontruimde locaties
meegenomen worden in het regelmatige toezicht (de na-controle).
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