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Inleiding 
Stedin en Vitens hebben de gemeente er op attent gemaakt dat hun leidingen nabij de geluidswal 
niet overal bereikbaar meer zijn. Onderhoud of werkzaamheden bij storingen kunnen daarom niet 
direct plaatsvinden waardoor de garanties voor ongestoorde levering van water, gas en elektriciteit 
door nutsbedrijven in gevaar zijn. Daarnaast zijn er aanzienlijke veiligheidsrisico’s doordat 
bouwwerken op het leidingtracé zijn geplaatst waardoor de leidingen ook bij calamiteiten niet 
toegankelijk zijn. De gemeente is  daarop een traject gestart om samen met inwoners en 
netbeheerder Stedin en waterbedrijf Vitens het leidingtracé veilig, toegankelijk en bereikbaar te 
maken. Samen met bewoners van de wijken bekijken we hoe we de veiligheid van de inwoners 
kunnen waarborgen en op welke wijze de toegang van de nutsbedrijven tot hun leidingtracé kan 
worden gegarandeerd. 
 
Geluidswal Maarssenbroek 
De verschillende wijken in Maarssenbroek zijn omsloten met een geluidswal waarin verschillende  
leidingen voor verschillende nutsvoorzieningen zijn aangebracht. De geluidswal bevindt zich langs de  
Vogelweg en de Burgemeester Waverijnweg in Maarssenbroek aan beide zijden. Enige tijd geleden  
heeft Vitens en Stedin ons aangesproken op situaties waarbij hun transportleiding in gemeentegrond 
ligt maar in de praktijk door tuinen heen loopt. Daarnaast zijn bouwwerken geconstateerd op hun  
leiding. Dit was aanleiding om in 2014 opdracht te geven aan het kadaster om te inventariseren  
welke gronden  bij de geluidswal in gebruik zijn genomen. Daarnaast is inzichtelijk gemaakt waar  
de leidingen lopen en waar bouwwerken zijn geconstateerd.  Bij de geluidswal speelt het  
veiligheidsaspect een grote rol. Het betreft regionale transportleidingen, indien  een calamiteit  
optreedt kan dit tot een GRIP 3 situatie leiden.   
 
Uit onderzoek is tevens gebleken dat bij 937 adressen op andere locaties in Stichtse Vecht 
gemeentegrond in gebruik is genomen. Deze gronden worden in een apart project meegenomen. 
Omdat de doelstellingen van beide projecten alsook de prioritering, fasering, stakeholders en wijze 
van handhaving verschillend zijn , worden de projecten los van elkaar opgepakt. 
 
Uitkomsten inventarisatie 
Uit de inventarisatie van het kadaster is gebleken dat 502 gemeentelijke percelen, gelegen aan de 
geluidswal, in gebruik zijn bij particulieren en hiervan zijn 311 percelen waar een leiding doorheen 
loopt. Er zijn 159 bouwwerken geconstateerd en hiervan zijn 99 bouwwerken op een 
hoofdkabel/leiding geplaatst. 
 
 
totaal aantal   
aangrenzende percelen 845 
percelen met oneigenlijk grondgebruik 502 
m² grond oneigenlijk in gebruik 15.540 m² 
percelen waarbij twijfel is 71 
percelen met een oneigenlijk gebruik > 7 m²  411 
aantal percelen waar een bouwwerk geconstateerd is  159 
percelen waarbij men twijfelt of het een bouwwerk is 26 
percelen waar een leiding doorheen loopt  311 
percelen waarbij er een leiding en bouwwerk aanwezig is 123 
percelen waarbij er een hoofdkabel en/of leiding loopt en bouwwerk 99 
 
De leidingen lopen langs 13 wijken in Maarssenbroek. De bouwwerken en in gebruik genomen  
gronden zijn ook verdeeld over de 13 wijken. De situatie doet zich dus voor in heel Maarssenbroek. 
Bij de inventarisatie zijn door het kadaster per geconstateerd geval situatiekaartjes gemaakt. Zie 



 

bijlage  1. Hierop is inzichtelijk gemaakt waar de leidingen lopen, waar de kadastrale 
eigendomsgrenzen lopen en hoe dit zich verhoudt tot de feitelijke situatie.  
 
In het kadaster zijn de volgende leidingen geregistreerd: 
 
Vitens: regionale waterleiding 
Eneco: Laagspanning, middenspanning, hoogspanning 
Stedin: gas lagedruk en gas hogedruk 
Gemeente Stichtse Vecht: riool onder druk en onder vrijverval  
KPN: datatransport 
Ziggo: datatransport 
Reggefiber: datatransport 
Nuon powergeneration: datatransport 
 
Bij de geluidswal speelt het veiligheidsaspect een grote rol. Het betreft regionale transportleidingen, 
indien er een calamiteit optreedt kan dit tot een GRIP 3 situatie leiden.   
 
Doelstelling van het project 
De doelstelling van dit project is de toegankelijkheid tot de aanwezige leidingen nabij de geluidswal 
Maarssenbroek te garanderen voor de verschillende nutsbedrijven. Het leidingtracé vrij te maken en 
te houden van bouwwerken en andere obstakels. Daarnaast de gemeentegronden die in gebruik zijn 
op een gelijke en transparante wijze legaliseren.  
 
Beoogde resultaten  
Met dit project een situatie creëren waarbij de leidingen weer toegankelijk zijn voor de nutsbedrijven. 
Daarnaast worden de veiligheidrisico’s beperkt door de bouwwerken en andere obstakels op het 
leidingtracé te verwijderen.  
 
De volgende resultaten worden hiermee behaald: 

- behoud en beheer van eigendommen en het voorkomen van bezitsverlies door verjaring; 
- aanwezige leidingen in gemeentegrond weer vrij maken van bouwwerken en te allen tijde 

bereikbaar houden. Hiermee worden calamiteiten voorkomen; 
- risicobeperking calamiteiten aan leidingen van nutsbedrijven en de aansprakelijkheid hierin;  
- meer rechtsgelijkheid. Degene die gemeentegrond in bezit neemt, lijkt beter af te zijn dan 

degene die zich netjes aan de regels houdt en zijn gebruik van gemeentegrond keurig regelt; 
- voldoen aan de wettelijke verplichting. Een overheid is gehouden om op te treden tegen elke 

inbreuk op haar bezit, zo bepalen artikel 160 lid4 Gemeentewet.  
 
Tuinen behouden 
Zowel door Vitens als Stedin is er ruimte geboden om de toegankelijkheid tot het leidingtracé zo te 
regelen dat het grootse gedeelte van de tuinen behouden kan blijven. Door middel van een recht van 
opstal worden de belangen van een goede en veilige levering van gas, water en elektriciteit 
gewaarborgd. Dit is een notarieel vastgelegd zakelijk recht waarbij  afspraken worden gemaakt over 
de wijze van toegankelijkheid van het leidingtracé. Hierdoor is de mogelijkheid gecreëerd om mee te 
werken aan verjaring c/q verkoop. Met uitzondering van de gevallen waarbij de nutsbedrijven hebben 
aangegeven dat  sprake is van een onaanvaardbaar veiligheidsrisico. Binnen de gegeven ruimte 
bekijkt de gemeente verschillende opties per individueel geval en per wijk. Dit is en blijft maatwerk. 
 
Breder kader of programma, relatie met andere processen en projecten 
Relevante beleidskaders voor dit project zijn: 



 

Nota restgroen waarin de voorwaarden en wijze waarop de verkoop van restgroen zijn geregeld.  
Revindicatiebeleid. Hierin zijn kaders gesteld voor legalisatie, handhaving en verjaring bij in gebruik 
genomen gronden. 
Adoptiegroenbeleid. Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van delen van het openbare groen 
door derden, waarbij het openbare karakter van het object blijft gehandhaafd. 
Handhavingsbeleid. Vastgelegd in het handhavingsbeleid  gemeente Stichtse Vecht. .  
Project grondgebruik gemeente Stichtse Vecht: Dit project heeft als het gebruik van 
gemeentegronden op een gelijke en transparante wijze te legaliseren. Daarbij worden alle 
samenhangende zaken meegenomen zoals verkoop, verhuur, gebruik en adoptiegroen.  
  
Wettelijk kader  
Privaatrechtelijke handhaving  
De privaatrechtelijke weg is de te bewandelen weg als het eigendomsrecht van de gemeente is 
geschonden doordat gebruik wordt gemaakt van eigendom van de gemeente. Indien sprake is van 
inbezitneming van gronden kan de eigendom van de gronden na verloop van tijd door verjaring 
overgaan op degene die de gronden in bezit heeft genomen. De gemeente handelt als privaat 
rechtspersoon, als eigenaar en rechthebbende van de grond. 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 BW). Dit is mogelijk zolang de eigendom niet is verjaard. 
 
Verjaring 
Een verschijnsel waar men vaak mee te maken krijgt bij in gebruik genomen gemeentegrond, is 
verjaring. De wetgever heeft het instrument verjaring in de wet opgenomen om het mogelijk te maken 
dat na verloop van tijd de juridische status wordt aangepast aan de feitelijke status. De 
verjaringstermijn is 20 jaar. Bijvoorbeeld iemand heeft al 20 jaar een stukje grond in gebruik. Dit 
stukje is eigendom van de buurman en staat als zodanig ook in het kadaster geregistreerd. Als de 
buurman echter in 20 jaar geen pogingen doet om dit stukje terug te krijgen, dan gaat de wetgever 
ervan uit dat de buurman geen belang meer heeft bij dat stukje grond. De vordering tot teruggave is 
dan verjaard. Men spreekt dan van bevrijdende verjaring.  
 
Degene die stelt door verjaring eigenaar te zijn geworden van een gemeentelijke groenstrook dient 
zijn bezit te bewijzen. De bewijslast ligt dus bij de belanghebbende. De gemeente dient vervolgens te 
beoordelen of er voldoende bewijs is. Conform het revindicatiebeleid is  een aantal criteria 
vastgesteld waaraan de overlegde bewijsstukken dienen te voldoen. De basis voor deze criteria zijn 
de wettelijke vereisten en de uitgangspunten in de jurisprudentie.  
 
Bestuursrechtelijke handhaving 
Bestuursrechtelijke handhaving is gericht op het gebruik conform het bestemmingsplan. Deze vorm 
van handhaving wordt ingezet om de illegaal gebouwde bouwwerken te doen verwijderen. Hiermee 
kan de eigendom van de gronden niet teruggevorderd worden.  
Bestuursrechtelijke handhaving kan onafhankelijk van de eigendom, in principe, tegen een ieder 
worden ingezet. Privaatrechtelijk optreden kan gefrustreerd worden door het principe van 
verkrijgende verjaring. Indien  leidingstroken in de grond liggen van het perceel heeft het de voorkeur 
om publiekrechtelijk te handhaven. Dit is de meest veilige en flexibele weg omdat eigendomskwesties 
dan geen rol spelen en de gemeente de procedures in eigen hand heeft. Nadeel is wel dat het 
procedureel meer stappen vergt dan de privaatrechtelijke weg en het levert niet automatisch het 
eigendom van de grond op hetgeen mogelijk een separate procedure vergt.  
 
De procesvoering 
 
Omgeving- en krachtenveldanalyse 



 

Voor het project hebben wij de volgende actoren geclassificeerd: 

 
 
 
Rolneming, partners en externe betrokkenen 
Bij dit project zullen de gronden waar een leiding doorheen loopt op minnelijke wijze onder 
voorwaarden worden uitgegeven. Op die plekken waar aangetoond sprake is van een 
veiligheidsrisico zal  publiekrechtelijk worden gehandhaafd. . Partners in dit project zijn Stedin en  
Vitens. Zij hebben aangegeven ons te willen versterken in het proces. Dit zal met name op het vlak 
van communicatie zijn. De bezwaarschriftencommissie is ook een actor.  
 
Verder zullen de genoemde externe actoren worden gebruikt om alle communicatiekanalen open te 
zetten.  
 
Betrokkenheid van de burgers 
Het gaat hier om een handhavingstraject, daarbij speelt participatie normaal gesproken geen rol. 
Echter in dit project wordt scherp gekeken naar de mogelijkheden die er zijn om bewoners mee te 
laten praten. Er wordt gezamenlijk met de bewoners gekeken naar oplossingen om de 
toegankelijkheid te waarborgen.   
 
Door vroeg in het proces belanghebbenden te informeren en in gesprek te gaan, zorgen we voor een 
brede basis en voorkomen we zoveel mogelijk aanpassingen in een later stadium. Dat scheelt tijd en 
geld. 
 

 
 
Strategische communicatie 
Het betreft hier de aanpak van een traject dat een lange historie kent. Soms gebruiken  particulieren  
al dertig jaar een stuk grond. De gemeente heeft er niet eerder iets aan gedaan. Dit vraagt om een 
zorgvuldige, constructieve en vooral gezamenlijke aanpak met gemeente, nutsbedrijven en inwoners 
voor het oplossen van een maatschappelijk probleem: het toegankelijk maken van het leidingentracé 
voor een veilige en gegarandeerde levering van gas, water en elektriciteit aan de huishoudens van 
Maarssenbroek. Dat betekent ook het uitsluiten van onaanvaardbare veiligheidrisico’s. 
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Fase 1 verkennen: per gebied belangen in beeld brengen en samen oplossingen inventariseren  
De communicatie begint met het gelijktijdig informeren van alle betrokkenen en vervolgens in gesprek 
gaan. Zo wordt per wijk de omgeving in kaart gebracht,  de  groepen die zijnbetrokken, de specifieke 
belangen waarmee we hebben te maken enwat speelt in het gebied.   Het is goed om in de 
verkennende fase het (gemeentelijke )proces en de omgeving in kaart te brengen. Vervolgens 
bekijken we gezamenlijk hoe we de veiligheid van de inwoners kunnen waarborgen en op welke wijze 
de toegang van de nutsbedrijven tot hun leidingtracé kan worden gegarandeerd. 
 
De lancering zet de toon. Geen beschuldigende vinger, maar de urgentie benadrukken van een 
veilige en goede levering. Belangrijk is om verwachtingen goed te sturen in alle fases van het project, 
maar in het bijzonder de beginfase. 
 
Op basis van de in kaart gebrachte belangen en mogelijkheden wordt een plan van aanpak en een 
communicatieplan gemaakt dat noodzakelijk is voor een goede uitvoering per wijk. Informatie over de 
uitvoering moet uiteraard goed vindbaar zijn en vertegenwoordigers van de gemeente en 
nutsbedrijven moeten goed aanspreekbaar zijn. Ook moet er regelmatig een update zijn over de 
voortgang tot aan het einde van het traject. Hoe dit wordt georganiseerd volgt dus in het 
communicatieplan. 
 
Projectorganisatie  
Ten behoeve van het project zal een projectorganisatie worden samengesteld. De projectorganisatie 
zal bestaan uit een projectgroep met ambtelijke adviseurs,  het projectbureau en de projectleiding. De 
projectgroep bestaat uit ambtelijke adviseurs van de volgende disciplines:  
Gebiedsregisseur 
Communicatieadviseur 
Juridisch adviseur 
Adviseur Groen (herinrichting) 
Adviseur publiekrechtelijke handhaving 
Adviseur privaatrechtelijke handhaving. 
De projectleiding en daarmee ook de regie komt te liggen bij grondzaken.  
 
Binnen de organisatie is onvoldoende capaciteit beschikbaar om het project ten uitvoer te brengen. 
Er zijn verschillende bureaus die zich gespecialiseerd hebben tot de uitvoering van dit soort 
projecten.  De regie zal dan bij het cluster grondzaken blijven liggen, echter de uitvoering bij  een 
extern bureau.   
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
        
 
 
            
 
       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beheersaspecten  
 
Tijdsplanning mijlpalen 
Gezien de omvang van het project zal een lange adem nodig zijn. Door het project in fasen op te 
knippen is het project beter uitvoerbaar. Elke fase zal met een beslisdocument worden afgesloten.  
 
 
Fase 1 
verkennen  
In deze fase wordt de omgeving in kaart gebracht. Scenario’s doorlopen, Q&A’s opgesteld, 
verjaringszaken in beeld gebracht, juridische aspecten in beeld gebracht. De kosten en baten in 
beeld gebracht en een risico analyse opgesteld. Het project zal wijkgericht worden aangepakt. Dit 
betekent dat eerst per wijk een plan van aanpak wordt opgesteld. In het plan van aanpak worden de 
volgende facetten meegenomen: 
 

- welke leidingen liggen er en op welke wijze kan de toegankelijkheid worden gewaarborgd;  
- waar is er sprake van een veiligheidsrisico en op welke wijze kan deze worden beperkt; 
- is er sprake van verjaring en in welke mate; 

Ambtelijk 
opdrachtgever 
 
 

Bestuurlijk 
opdrachtgever 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      projectorganisatie 

Projectgroep 
Ambtelijke adviseurs 
Publiekrechtelijke handhaving 
Gebiedsregisseur  
Communicatieadviseur 
Adviseur Groen 
Juridisch adviseur 
Privaatrechtelijke handhaving 

Projectleiding 
Grondzaken 
 

Projectbureau 
 

Eigenaren en 
gebruikers 
 



 

- betreffen de aangrenzende tuinen huurwoningen of koopwoningen; 
- de input van een informatieavond; 
- communicatie aanpak 
- welke juridische aspecten spelen er. 

Indien het plan van aanpak door de raad wordt vastgesteld neemt de raad tegelijkertijd het besluit tot 
uitvoering van het project. Daarmee gaat het project fase 2 in. Met dit bestuurlijke besluit dient ook 
een budget beschikbaar te worden gesteld.    
    
Fase 2 
Lanceren/doen 
In deze fase vind de opdrachtverlening plaats voor de uitvoering van het project. De 
bewonersavonden zullen plaatsvinden en alle communicatiekanalen worden volop ingezet. In deze 
fase haken Vitens en Stedin aan om ons in de communicatie te versterken. Betrokkenen worden op 
minnelijke wijze verzocht hun medewerking te verlenen. Na fase 2 is duidelijk wat we op minnelijke 
wijze hebben kunnen bereiken. Deze fase wordt afgesloten met een rapportage over de stand van 
zaken. Daarnaast zal er een plan van aanpak worden aangeboden voor fase 3. Dit kan worden 
gezien als een uitvoeringbesluit om over te gaan naar fase 3.  
 
Fase 3 
handhaving 
In deze fase zal het accent liggen op handhaving en zichtbare acties. Indien  geen overeenstemming 
is bereikt met belanghebbende en er zijn aangetoonde veiligheidsrisico’s zal het  handhavingstraject 
worden op gestart. Bij handhaving via de publiekrechtelijke weg zal last onder dwangsom  worden 
ingezet. Bij handhaving via de privaatrechtelijke weg zal de gemeente zelf ontruimen of een 
juridische procedure volgen via de rechtbank. De keuze tussen privaatrechtelijk en/of 
publiekrechtelijke handhaving wordt nader uitgewerkt in het plan van aanpak van de betreffende wijk. 
 
 

 

In deze fase kunnen de gronden die weer terug in beheer zijn gekomen worden ingericht. Dossiers 
kunnen worden afgerond.   
 
 
 
onderwerp Tijdspad Beslisdocument 
Fase1 
Verkennen 

September 2016-januari 2017 Januari 2017 plan van 
aanpak en 
communicatieplan 

Fase 2 
Lanceren/doen 

Januari 2017-juli 2018 Juli 2018 rapportage en 
plan van aanpak 
handhaving 

Fase 3 
Handhaving 

Juli 2019- januari 2019 Evaluatie januari 2019 

Fase 4 Afronding  Januari 2019- juli 2019  
 
 
Financiële doorrekening 
Door het project in fasen op te knippen zal er per fase budget beschikbaar worden gesteld. Hieronder  
volgt een overzicht van kosten en opbrengsten per fase waarbij voor fase 2 t/m 4 een voorlopige 
 inschatting betreft. Bij de start van elke fase zal de raad worden verzocht om hiervoor budget  
beschikbaar te stellen. 

Fase 4 
Afronden 



 

 
 

Fase  clustering onderwerpen kosten 
opbrengsten per 
fase 

1 
Verkennen 

Opstellen plan van aanpak en 
communicatieplan per wijk 

€  25.000   €   0 
2 

Lanceren/doen Uitvoering plan van aanpak. € 388.000,-   € 206.250,--            
3 

Handhaving 
Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke  
handhaving € 122.000,-  €   0          

4 
Afronding Herinrichting gronden €  20.000,-  €   0        

Totaal 
 

€ 554.000 € 206.250,- 
 
Opbrengsten 
Om vooraf aan te kunnen geven wat de verwachtingen qua inkomsten voor het totale project zijn we 
uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

- Projectprijs van € 125,-- per m². 
- Gemiddeld bieden we 15 m² grond te koop aan. 
- Bij 70 % van de gronden (352 percelen) is er sprake van verjaring. 
- Van de overige 30 % (150 percelen) zal 50 %  overgaan tot aankoop van de gronden  

 
 

verkoopbaar 
aantal 
percelen Projectprijs opbrengsten  

150  percelen die in gebruik zijn 
genomen en verkoopbaar zijn. 50 % 
gaat over tot aankoop   75  € 125,--   € 140.625,-- 

Totaal 343 aangrenzende percelen die 
nog niet in gebruik hebben maar wel 
verkoopmogelijkheden zijn. Aanname 
10 % gaat over tot aankoop van 
gemiddeld 15 m² 35  € 125,--   € 65.625,--   
totaal   110 € 125,--  € 206.250,--  
 
 
 
Kosten 
De kosten van het project bestaan met name uit kosten voor het legaliseren van het gebruik van de 
gronden en publiekrechtelijke handhaving. Deze kosten staan hieronder per fase verder toegelicht.  
  



 

 
 

Fase  clustering onderwerpen 
aantal 
percelen prijs per dossier kosten per fase 

1 Inventarisatie verjaringsdossiers.  

502  €           22,50  € 11.295,--             

1 8 bewonersavonden 
 

  € 4.560,--   

1 
Opstellen communicatieplan en plan 
van aanpak per wijk 

  
€ 8.250,-- 

 Totaal        € 24.105,-- 
          

 
 

Fase  clustering onderwerpen 
aantal 
percelen 

prijs per 
dossier* kosten per fase 

2 percelen waar geen bouwwerk en 
leiding aanwezig is het gebruik 
legaliseren.  221  € 525,-   € 116.025,-             

2 

Actief aanbieden van overige gronden 
bij aangrenzende percelen Aanname: 
343 aanbiedingsbrief versturen 
waarvan 10 % overgaat tot aankoop 

343 
35 

€  75,- 
€ 125,- 

€    25.725,- 
€      4.375,- 

2 

Percelen waar een leiding en/of 
bouwwerk aanwezig is en waar de 
mogelijkheid is tot het vestigen van een 
recht van opstal (aanname 85 %) 264 € 125,- €  33.000,- 

2 

Percelen waarbij vanuit veiligheid terug 
in beheer moet worden genomen en/of 
een bouwwerk moet worden verwijderd 47 € 1.200,- €  56.400,- 

2 
Kosten notaris/kadaster vestiging recht 
van opstal 264 € 565,- € 149.160,- 

2 Kosten verplaatsen vlinderkleppen 
   2 communicatie 
  

€ 10.000 
Totaal 

   
€ 394.685,- 

2 

Notariskosten en kadastrale inmeting 
voor percelen die verjaard zijn 
(aanname 70 %) 352 € 868,- € 305.536,- 

      Totaal       € 700.221,-  
          

 
• Prijs per dossier is gebaseerd op prijsopgave van 2 gespecialiseerde bureau’s  

 
  



 

 
 

Fase  clustering onderwerpen 
aantal 
percelen prijs per dossier kosten per fase 

3 Bezwaarschriften publiekrechtelijke 
handhaving 90% van 47 dossiers 

42 € 600,- € 25.200,- 

3 
Extra belasting 
bezwaarschriftencommissie 42 € 640,- € 26.880,- 

3 

Beroepschriften publiekrechtelijke 
handhaving 15 % van de 
bezwaarschriften 7 € 600,- € 4.200,- 

3 
Revindicatievordering rechtbank 5% 
van de dossiers 11  € 6.000,- € 66.000,- 

 Totaal  totaal      € 122.280,- 
          

 
 
 

Fase  clustering onderwerpen 
aantal 
percelen prijs per dossier kosten per fase 

 4 Herinrichting percelen die terug in 
beheer zijn gekomen bij de gemeente  

  
€ 20.000,- 

 totaal   
  

€ 20.000,- 
          

 
 

 
Inzet personeel  
De aanpak vergt veel inzet van mensen. Zowel vanuit het cluster grondzaken als vanuit het cluster 
handhaving. Door de regie zelf in huis te houden en de uitvoer extern weg te zetten is het project 
uitvoerbaar.  
 
Overeenstemming op minnelijke wijze 
In fase 2 worden de kosten benoemd die benodigd zijn om op minnelijke wijze overeenstemming te 
bereiken. Hierbij wordt het gebruik gelegaliseerd en worden afspraken gemaakt over de 
toegankelijkheid van de leidingtracé. Daarnaast wordt  minnelijk overeengekomen dat de 
bouwwerken die belemmerend  zijn, worden verwijderd. De totale kosten voor de uitvoering hiervan is 
ingeschat op € 395.000,-. Als de uitvoeringsplannen per wijk afgerond (eind fase 1) zijn kan hier een 
nauwkeuriger schatting van worden gemaakt.  
 
De kosten voor het vestigen van een recht van opstal bedragen € 150.000,- Deze kosten bestaan uit 
het laten opstellen van een notariële akte en de kosten voor de inschrijving in het kadaster.  
 
Indien is vastgesteld dat  sprake is van verjaring zal  door een notaris een akte van verjaring moeten 
worden opgemaakt. Deze akte wordt ingeschreven in het kadaster. Daarnaast vindt een kadastrale 
uitmeting plaats. De kosten worden in beginsel neergelegd bij de degene die zich beroept op 
verjaring.  De kosten bedragen per perceel € 868,-. Indien de gemeente deze kosten op zich neemt 
dan is dit een extra kostenpost van € 305.000,-. 
  
 



 

Juridische kosten 
Dit betreft met name de kosten van de juridische procedure. Deze kosten worden in fase 3 gemaakt.  
Bij publiekrechtelijke handhaving staan de bezwaar- en beroepsmogelijkheden  open. Het is vrij 
eenvoudig om een bezwaarschrift in te dienen en daar staan geen kosten tegenover voor de 
belanghebbende. Hierdoor is het erg laagdrempelig en verwachten we dat  90 % ook daadwerkelijk 
een bezwaarschrift zal indienen.  
 
Indien de gemeente een rechtsvordering instelt om zo het bezit van de gebruiker te beëindigen 
(privaatrechtelijke handhaving) dan is een rechtelijke machtiging via een advocaat noodzakelijk. De 
kosten van zo’n gerechtelijke procedure is sterk afhankelijk van de procesgang en complexiteit van 
de zaak. Ervaring uit eerdere juridische procedures leert dat de kosten ± € 6.000,-- per dossier 
bedragen.  
 
Risicobeheersing 
Eigendom kabels en leidingen 
Hoofdregel is dat de eigenaar van een perceel grond ook eigenaar is van de gebouwen en werken 
die duurzaam met die grond zijn verenigd. Hier zijn twee uitzonderingen op. Eerste is als er een 
zakelijk recht van opstal is gevestigd waardoor er een horizontale splitsing van de eigendom ontstaat. 
Tweede als het een netwerk betreft bestaande uit kabels en leidingen, bestemd voor transport dat in, 
op of boven de grond van anderen wordt aangelegd, dan blijft deze in eigendom van de bevoegde 
aanlegger van dat net. De gemeente zal dus in die gevallen niet door natrekking eigenaar worden 
van de kabel en leidingen die in de grond zitten.  
 
In de Telecommunicatiewet is geregeld dat de rechthebbende of beheerder van openbare gronden 
verplicht is om de aanleg, instandhouding en het opruimen van kabels en leidingen te gedogen. Deze 
verplichting geldt op grond van de wet en er hoeven dus geen extra rechtshandelingen te worden 
verricht om deze gedoogplicht op te leggen.  
 
De juridische positie van de gemeente en de kabeleigenaren is afhankelijk van een aantal juridische 
factoren zoals het al dan niet bestaan van overeenkomsten met de gemeente, de inhoud daarvan en 
het al dan niet bestaan van zakelijke rechten ten gunste van de kabeleigenaars, alsmede van 
feitelijke aspecten zoals het antwoord op de vraag of het voor de kabeleigenaars daadwerkelijk 
noodzakelijk is om toegang te kunnen hebben tot die percelen en of daadwerkelijk een gevaarlijke 
situatie c.q. calamiteit kan ontstaan door aanwezigheid van opstallen boven de leidingen.  
 
Met het vestigen van een zakelijk recht is de toegankelijkheid tot de leidingen gewaarborgd. Van 
Vitens en van Stedin mag worden verwacht dat zij de noodzaak aannemelijk maken met name wat 
betreft de verwijdering van opstallen.  
 
 
Afbreukrisico 
De aanpak vergt veel inzet van mensen, middelen en een lange adem. Het project kent daarmee een 
afbreukrisico. Er is weerstand te verwachten, belangrijk hierbij is dat constructief naar een oplossing 
wordt gezocht die recht doet aan de belangen van alle betrokken partijen. Om de eventuele risico’s te 
beperken worden de bewoners zoveel mogelijk persoonlijk aangesproken waarbij voorkomen wordt 
dat het uitloopt op langdurige en kostbare juridische procedures.   
 
Eenmaal gestart met de aanpak zal het gehele traject doorlopen moeten worden. Anders zouden we 
in de situatie komen dat er rechtsongelijkheid ontstaat. Alle gelijke gevallen zullen dus op gelijke 
wijze moeten worden aangepakt.  
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