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1 Inleiding 
Netbeheerder Stedin en waterbedrijf Vitens wezen de gemeente Stichtse Vecht er op dat hun 
leidingen nabij de geluidswal in Maarssenbroek niet overal meer bereikbaar zijn. Als er een storing is 
en daardoor onderhoud of werkzaamheden zijn vereist, kunnen deze daarom niet direct plaatsvinden. 
De garanties voor onverstoorde levering van water, gas en elektriciteit door nutsbedrijven zijn 
daardoor in gevaar. Daarnaast zijn er aanzienlijke veiligheidsrisico’s doordat bouwwerken op het 
leidingtracé zijn geplaatst waardoor de leidingen ook bij calamiteiten niet toegankelijk zijn. Dit was 
aanleiding om in 2013 opdracht te geven aan het Kadaster om te inventariseren welke gronden bij de 
geluidswal in gebruik zijn genomen. 
 
De gemeente startte daarop een traject om samen met bewoners van Maarssenbroek, Stedin en 
Vitens het leidingtracé veilig, toegankelijk en bereikbaar te maken. Samen met bewoners van de 
wijken in Maarssenbroek bekijken we hoe de veiligheid van deze inwoners gewaarborgd kan worden 
en op welke wijze de toegang van de nutsbedrijven tot hun leidingtracé kan worden gegarandeerd. 
Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld, welke is opgedeeld in verschillende fases.  
 
Momenteel bevinden we ons in fase 1. In deze fase wordt de omgeving in kaart gebracht en wordt een 
concreet en gedetailleerd  uitvoeringsplan met een communicatieplan opgesteld welke we voorleggen 
aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad instemt met het uitvoeringsplan en het besluit tot 
uitvoering van het project neemt, gaat het project fase 2 in. Met dit besluit dient ook budget 
beschikbaar te worden gesteld. 
  
Om de omgeving in kaart te brengen, is allereerst de inventarisatie van het Kadaster uit 2013 
nagelopen. In dit uitvoeringsplan geven we de uitkomsten van de nagelopen inventarisatie per wijk 
weer. Vervolgens zetten we het wijkgerichte plan van aanpak met een communicatieplan uiteen en tot 
slot volgt een uiteenzetting van de juridische aspecten. 
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2 Uitkomsten inventarisatie per wijk  
  
2.1 Inleiding 
Uit de inventarisatie blijkt dat de volgende wijken betrokken zijn bij het project: Boomstede, 
Reigerskamp, Fazantenkamp, Bloemstede, Zebraspoor, Duivenkamp, Zwanenkamp, Antilopespoor, 
Pauwenkamp, Kamelenspoor, Valkenkamp, Bisonspoor, Handelsweg, Vogelweg, Floraweg en 
Spechtenkamp. In dit hoofdstuk geven wij  de uitkomsten van de nagelopen inventarisatie per wijk 
weer. 
 
2.1.1 Kabels en leidingen 
2.1.1.1 Stedin 
Van de nutsbedrijven heeft alleen netbeheerder Stedin aangegeven dat er in bepaalde situaties 
veiligheidsrisico’s zijn rondom haar kabels dan wel leidingen. Het gaat om situaties waarbij een 
bouwwerk is geplaatst op een kabel of leiding van Stedin. In deze situaties dient het bouwwerk te 
worden verplaatst of verwijderd.   
 
2.1.1.2 Vitens 
Waterbedrijf Vitens heeft aangegeven dat haar beleid is dat er geen bouwwerk op een waterleiding 
mag worden geplaatst. Vanwege het ontstaan van de situaties heeft Vitens echter aangegeven dat zij, 
daar waar grond in gebruik is, kijkt naar de meest wenselijke en praktische oplossing. Dit betekent dat 
verplaatsing of verwijdering van een bouwwerk niet per definitie noodzakelijk is. Als gemeentegrond 
wordt gebruikt waarin een waterleiding van Vitens ligt dan dient er bij overdracht van de grond een 
recht van opstal te worden gevestigd zodat Vitens te allen tijde toegang heeft tot de waterleiding. De 
voorwaarden die verbonden worden aan het recht van opstal zijn in de gevallen waarbij een bouwwerk 
op de waterleiding staat strenger. Zo zal worden opgenomen dat in geval van calamiteiten waarbij het 
bouwwerk alsnog verwijderd moet worden of beschadigd raakt, de kosten voor herstel voor rekening 
van de bewoner komen. Met Vitens is afgesproken dat in alle gevallen waarbij verjaring geen rol 
speelt een recht van opstal wordt gevestigd met de gemeente ten behoeve van Vitens, vóórdat 
eventuele overdracht aan gebruiker van de grond plaatsvindt.  
 
2.1.1.3 Overige kabel en/of nutsbedrijven 
Hierna gaan wij enkel in op de situaties waarbij zich in de stroken grond een kabel of leiding van 
Vitens of Stedin bevindt, omdat de (eventuele) aanwezigheid van andere kabels en/of leidingen geen 
veiligheidsrisico oplevert. Bij die overige adressen kan, als de grond uitgeefbaar is en er zich een 
kabel en/of leiding in de grond bevindt, geregeld worden dat het nutsbedrijf toegang behoudt tot haar 
netwerk als dat nodig is. Dit kan worden geregeld door het vestigen van een zakelijk recht (recht van 
opstal) of het opnemen van een kwalitatieve verplichting in de koopovereenkomst of een bepaling in 
de huurovereenkomst. 
 
2.1.2 Participatieavonden 
Op 2 maart 2016 en 16, 19, 23 en 24 januari 2017 vonden er participatieavonden plaats voor de 
bewoners nabij de geluidswal in Maarssenbroek. Het doel van de bijeenkomsten was om gezamenlijk 
naar de ontstane situatie aan de geluidswal Maarssenbroek te kijken en hierover in gesprek te gaan. 
Welke oplossingen kunnen we samen met de bewoners bedenken en waar lopen we tegenaan? Voor 
de avond was aan de bewoners een situatiekaart van het eigen perceel met de uitnodiging 
meegestuurd. 
 
Alle avonden begonnen met een korte schets van de historie. Hoe is de situatie ontstaan en wat is de 
situatie nu? Vertegenwoordigers van netbeheerder Stedin en waterbedrijf Vitens legden vervolgens uit 
waarom het van belang is dat hun leidingnetwerk bereikbaar is en welke veiligheidsrisico’s er zijn. Er 
is uitleg gegeven over de mogelijkheden om de tuinen te behouden en het gebruik van de grond te 
regelen. Vervolgens kregen bewoners de gelegenheid vragen te stellen en hierover met de gemeente 
in gesprek te gaan. Aan het eind van iedere avond zijn een aantal oplossingen en zaken die de 
aandacht vragen genoteerd. Deze zaken zijn meegenomen in het bepalen van de werkwijze; het 
uitvoeringsplan (zie hoofdstuk 3). 
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Voor de participatieavonden zijn alle betrokken bewoners uitgenodigd. Er vond een (aparte) 
participatieavond plaats voor de bewoners in de wijken Reigerskamp (18 adressen aangemeld), 
Bloemstede (18 adressen aangemeld), Boomstede (15 adressen aangemeld) en Zebraspoor (11 
adressen aangemeld). Er is één avond gehouden voor de bewoners van de wijken Fazantenkamp, 
Pauwenkamp, Spechtenkamp, Kamelenspoor, Antilopespoor, Duivenkamp, Zwanenkamp, 
Valkenkamp en de bewoners van de Vogelweg (14 adressen aangemeld).  
 
Hieronder zal per wijk onder het kopje ‘participatieavond’ worden aangegeven wat de genoteerde 
punten zijn. De uitkomst van de samengevoegde avond zal onder de wijk Fazantenkamp worden 
behandeld. Zoals gezegd: de door de bewoners aangedragen punten zijn meegenomen bij het 
bepalen van de werkwijze zoals in dit plan beschreven. 
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2.2 Boomstede 
 
2.2.1 Geregistreerd en ongeregistreerd grondgebruik 
In de wijk Boomstede zijn door het Kadaster 79 ingebruiknames geïnventariseerd. Bij geen van deze 
adressen is het grondgebruik door middel van een overeenkomst geregeld. Bij het nalopen van de 
inventarisatie is bij 2 ingebruiknames twijfel of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van 
gemeentegrond. Deze situaties dienen ter plaatse te worden bekeken. Op die manier kan worden 
gecontroleerd of daadwerkelijk grond in gebruik is.  
 
2.2.2 Verhouding koop- en huurwoningen 
Alle 79 ingebruiknames bevinden zich bij koopwoningen.   
 
2.2.3 Kabels en leidingen 
2.2.3.1 Algemeen 
In de stroken gemeentegrond liggen in 77 gevallen één of meerdere kabels dan wel leidingen. Dit 
betekent dat de overige 2 gevallen vrij zijn van kabels en leidingen.  
 
2.2.3.2 Vitens 
In de wijk Boomstede bevinden zich 77 adressen waarbij een waterleiding door in gebruik genomen 
grond loopt. In 54 gevallen is geen bouwwerk aanwezig en kan de grond in principe worden verkocht 
met vestiging van een zakelijk recht van opstal of verhuurd met een bijzondere bepaling in de 
huurovereenkomst. In 23 gevallen is sprake van een bouwwerk op de waterleiding van Vitens. Vitens 
heeft aangegeven dat verwijdering van het bouwwerk in principe niet nodig is. Wel dient er bij 
overdracht van de grond een zakelijk recht van opstal met aangepaste voorwaarden te worden 
bedongen ten behoeve van Vitens.  
 
2.2.3.3 Stedin 
Bij 36 adressen is er grond in gebruik en loopt er een kabel of leiding van Stedin door de 
ingebruikname. Bij één adres is er sprake van een veiligheidsrisico voor Stedin. Het gaat om een lage 
druk gasleiding waarop een bouwwerk staat. Het is voor Stedin momenteel niet mogelijk om de leiding 
te bereiken. Stedin heeft aangegeven dat het bouwwerk verwijderd/verplaatst moet worden. Nader 
overleg met Stedin hierover is nodig. 
 
Bij de overige 35 adressen geeft Stedin aan dat er geen sprake is van een veiligheidsrisico, zo 
bevinden zich geen bouwwerken op de aanwezige kabels dan wel leidingen. Daarom kan de grond in 
principe worden uitgegeven met het vestigen van een zakelijk recht (recht van opstal) of met een 
bepaling waarin de ligging van en de toegang tot de kabel/leiding wordt gewaarborgd. 
 
2.2.4 Verjaring 
Om te beoordelen of de ingebruikname mogelijk is verjaard, is gekeken naar een luchtfoto uit 1994 en 
is gebruik gemaakt van informatie van de gemeente. Deze informatie dateert uit 1992. Deze luchtfoto 
en de informatie zijn vergeleken met de huidige situatie. Getoetst is of er gedurende een periode van 
minimaal twintig jaar sprake is (geweest) van bezit.  
 
Als wij kijken naar de luchtfoto uit 1994 en de informatie uit 1992, dan is in alle 79 situaties 
vermoedelijk sprake van verjaring. In 18 situaties is waarschijnlijk sprake van een gedeeltelijke 
verjaring. Dit betekent dat in deze 18 gevallen mogelijk het gebruik van het niet verjaarde gedeelte 
van het perceel alsnog moet worden geregeld volgens beleid. Omdat in de inventarisatie niet is 
onderzocht voor welk gedeelte van de grond verjaring speelt, kan er op dit moment niet worden 
aangegeven wat de exacte uitkomst van een dossier zal zijn.  
 
2.2.5 Participatieavond 
In de wijk Boomstede zijn tijdens de participatieavond de volgende punten genoteerd. 
 
Oplossingen bereikbaarheid 

- Leidingen verleggen buiten de wal. 
- Er is geen probleem voor de bewoners. Vitens kan gewoon in de tuin. Dit is al wettelijk 

geregeld. 
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- Elementen van de geluidswal zitten los, deze zijn gemakkelijk te verplaatsen. 
- De kans dat er een calamiteit is, is klein. 
- De kosten voor reparatie zijn zo laag t.o.v. de kosten om gronden terug in gebruik te nemen. 
- Sleutelplan  
- Deuren in de wal bij de afsluitpunten. 
- Toegang vanaf de weg is het simpelst. Over de wal met hoogwerkers. 
- Gevaar van gasophoping ondervangen door ontluchtingsbuizen. 

 
Opmerkingen naar nutsbedrijven 

- Is er een mogelijkheid om van buitenaf te repareren? 
- Waar liggen de afsluitpunten? 
- Onderhoud plannen en afstemmen met de bewoners. 
- Hoe diep liggen de leidingen en hoe dik/breed zijn ze? 
- Wat is de levensduur van de leiding? 
- Wanneer wordt een waterleiding vervangen? 
- Wat zijn de kwetsbare punten? 
- Welke technieken worden er gebruikt om een leiding te repareren/vernieuwen? 
- Wat gebeurt er als een waterleiding klapt c.q. een stroomstoring ontstaat? 
- Wat is een groter risico een boom met doorsnede van 70 cm of een huidig bouwwerk? 
- Hoeveel water komt eruit bij het klappen van een leiding? 
- Wat gebeurt er als je op 50.000 volt stuit met een schep, wortel van een boom, ijzeren staaf of 

betonnen funderingspaal? 
- Hebben de nutsbedrijven een wettelijk verankerd recht op toegang tot hun leidingen? 

 
Opmerkingen naar gemeente 

- Veiligheid van de bewoners waarborgen door de tuinen afgeschermd te houden van de 
buitenweg en vreemdelingen. 

- Wij hebben de tuinen zorgvuldig onderhouden om niet tegen een grauwe grijze muur aan te 
kijken.  

- Wij willen niet dat het groen voor en op de wal totaal kort geknipt wordt. Dus alleen groen 
verwijderen in overleg met de bewoners.   
 

2.2.6 Conclusie 
Op basis van bovengenoemde uitkomsten kan worden geconcludeerd dat in 2 van de 79 situaties zich 
geen onwenselijke situatie voordoet gelet op de aanwezigheid van kabels of leidingen van o.a. Vitens 
of Stedin. In beide gevallen is waarschijnlijk sprake van verjaring. Bij deze 2 adressen kan de reguliere 
aanpak worden gevolgd op basis van het vastgestelde beleid.  
 
Bij de overige 77 situaties loopt een kabel dan wel leiding door de in gebruik genomen strook 
gemeentegrond heen. Bij 1 adres is sprake van een veiligheidsrisico voor Stedin omdat er een 
bouwwerk op de leiding staat. Op verzoek van Stedin dient het bouwwerk te worden 
verwijderd/verplaatst. Uit onderzoek is gebleken dat verjaring een rol kan spelen. Er dient overleg 
plaats te vinden met de bewoner over verplaatsing van het bouwwerk.  
 
Bij 23 situaties is sprake van een bouwwerk op een waterleiding van Vitens. Uit onderzoek is gebleken 
dat in deze 23 situaties verjaring een rol kan spelen. Bij overdracht van de grond dient een zakelijk 
recht van opstal met aangepaste voorwaarden te worden gevestigd.  
 
Bij de overige 53 adressen liggen wel kabels of leidingen in de grond maar speelt er geen 
veiligheidsrisico. In alle gevallen is waarschijnlijk sprake van verjaring. Deze 53 situaties kunnen 
conform beleid worden afgehandeld: verjaring met vestiging van een recht van opstal ten behoeve van 
de eigenaar van de kabel dan wel leiding.  
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Hieronder volgt een schematische weergave van de conclusie. 
 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 
2 Verjaring 
1 Verjaring en verplaatsen bouwwerk i.v.m. 

veiligheidsrisico Stedin 
76 Verjaring met recht van opstal 
Totaal: 79   
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2.3 Reigerskamp 
 
2.3.1 Geregistreerd en ongeregistreerd grondgebruik 
In de wijk Reigerskamp zijn door het Kadaster 66 ingebruiknames geïnventariseerd. Bij geen van deze 
adressen is het grondgebruik door middel van een overeenkomst geregeld. Bij het nalopen van de 
inventarisatie is bij 15 ingebruiknames twijfel of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van 
gemeentegrond. Deze situaties dienen ter plaatse te worden bekeken om te kunnen concluderen of 
daadwerkelijk grond in gebruik is.  
 
2.3.2 Verhouding koop- en huurwoningen 
Alle 66  ingebruiknames bevinden zich bij koopwoningen.   
 
2.3.3 Kabels en leidingen 
2.3.3.1 Algemeen 
In de stroken gemeentegrond liggen in 52 gevallen één of meerdere kabels dan wel leidingen. Dit 
betekent dat de overige 14 gevallen vrij zijn van kabels en/of leidingen.  
 
2.3.3.2 Vitens 
In de wijk Reigerskamp bevinden zich 40 adressen waarbij een waterleiding van Vitens door in gebruik 
genomen grond loopt.  In 26 gevallen is geen bouwwerk aanwezig en kan de grond in principe worden 
uitgegeven met vestiging van een zakelijk recht van opstal of verhuurd met een bijzondere bepaling in 
de huurovereenkomst. In 14 gevallen is sprake van een bouwwerk op de waterleiding van Vitens. 
Vitens heeft aangegeven dat verwijdering van het bouwwerk in principe niet nodig is. Wel dient er bij 
overdracht van de grond een zakelijk recht van opstal met aangepaste voorwaarden te worden 
bedongen ten behoeve van Vitens.  
 
2.3.3.3 Stedin 
Bij 8 adressen is er grond in gebruik en loopt er een kabel of leiding van Stedin door de 
ingebruikname. Bij één adres is er sprake van een veiligheidsrisico voor Stedin. Het gaat om een lage 
druk gasleiding waarop een bouwwerk staat. Het is voor Stedin momenteel niet mogelijk om de leiding 
te bereiken. Stedin heeft aangegeven dat het bouwwerk verwijderd/verplaatst moet worden. Nader 
overleg met Stedin hierover is nodig. 
 
Bij de overige 7 adressen geeft Stedin aan dat er geen sprake is van een veiligheidsrisico. Daarom 
kan de grond in principe worden verkocht met het vestigen van een zakelijk recht (recht van opstal) of 
verhuurd met een bepaling waarin de ligging van en de toegang tot de kabel/leiding wordt 
gewaarborgd. 
 
2.3.4 Verjaring 
Als wij kijken naar de luchtfoto uit 1994 en de informatie uit 1992, dan is in alle 66 situaties 
vermoedelijk sprake van verjaring. In 29 situaties is waarschijnlijk sprake van een gedeeltelijke 
verjaring.  Dit betekent dat in deze 29 gevallen mogelijk het gebruik van het niet verjaarde gedeelte 
van het perceel alsnog moet worden geregeld volgens beleid.  
 
2.3.5 Participatieavond 
In de wijk Reigerskamp zijn tijdens de participatieavond de volgende punten genoteerd. 
 

- Waarom heeft het zo lang moeten duren? Deze risico’s waren toch al eerder bekend?  
In 2012 waren er enkele calamiteiten waarbij Vitens en Stedin niet meer bij hun leidingnetwerk 
kon omdat er een bouwwerk op hun leiding met afsluitklep was geplaatst. Daarop heeft het 
Kadaster in opdracht van de gemeente een inventarisatie uitgevoerd waarbij de situatie in 
beeld werd gebracht. 

- Kloppen de situatiekaartjes wel? Er lopen gasleidingen door particulier eigendom. Liggen 
deze al 30 jaar verkeerd? Stedin heeft toegezegd hier op korte termijn nader onderzoek naar 
te doen. Eventueel zullen hiervoor enkele proefsleuven ter plaatse worden gemaakt. De 
bewoners die het betreft worden door Stedin nader geïnformeerd. 
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- De gemeente treedt te laat op. Er is nooit wat aan groenonderhoud gedaan en er is nooit 
onderhoud aan het leidingwerk uitgevoerd.  

- Er zijn zorgen over het beheer en onderhoud van het groen. Dit is de afgelopen jaren 
minimaal uitgevoerd. Hoe gaat de gemeente hier in de toekomst mee om. Wat als er percelen 
zijn waar de gemeente niet meer bij kan ? Door de vele bomen is er nog weinig zonlicht in de 
tuin kan hier iets aan worden gedaan?      

- Veel last van de boomwortels van de geluidswal, elk jaar de tuin opnieuw bestraten. Grote 
populieren, gevaarlijke situatie met die leidingen. Mogen geen bomen op een water- of 
gasleiding worden geplaatst. Bewoners kampen er al jaren mee. 

- Is de luchtfoto uit 1994 die de gemeente tot zijn beschikking heeft beschikbaar? Ja de 
gemeente zal deze op verzoek toezenden en onder andere gebruiken om te bepalen of er 
sprake is van verjaring.    

- Wie betaalt de kosten bij verjaring? De gemeente wil het toch regelen. De kadastrale kosten 
en de kosten van de notaris liggen bij de bewoner die verjaring claimt.  

-  Ga in alle redelijkheid om met verjaring. Wees soepel! 
- De bereikbaarheid van de leidingen kan via de geluidswal.  
- Ga met de bewoners individueel in gesprek over de situatie en bekijk de situatie ter plaatse.  
- Stel de input die op de andere bewonersvonden is opgehaald beschikbaar.  
- Als oplossing is aangedragen om een recht van opstal te vestigen ten behoeve van het 

leidingnetwerk. Dit is een notariële akte waarin de voorwaarden staan omschreven op welke 
wijze de kabeleigenaren bij hun kabel/leiding kunnen.  

- Wie betaalt de kosten voor de akte ten behoeve van het recht van opstal bij verjaring? 
Aangegeven wordt dat het niet redelijk is dat deze kosten bij de verkrijger van de grond 
komen te liggen. 

- De communicatie is belangrijk. We willen graag op de hoogte worden gehouden.  
- De situatie geeft onzekerheid. Graag snel duidelijkheid. 

2.3.6 Conclusie 
Op basis van bovengenoemde uitkomsten, kan worden geconcludeerd dat in 14 van de 66 situaties 
zich geen onwenselijke situatie voordoet gelet op de aanwezigheid van kabels of leidingen van o.a. 
Vitens of Stedin. In alle 14 gevallen is waarschijnlijk sprake van verjaring. Bij deze 14 adressen kan de 
reguliere aanpak worden gevolgd op basis van het vastgestelde beleid.  
 
Bij de overige 52 situaties loopt een kabel dan wel leiding door de in gebruik genomen strook 
gemeentegrond heen.  
 
Bij 1 adres is sprake van een veiligheidsrisico voor Stedin omdat er een bouwwerk op de leiding staat. 
Op verzoek van Stedin dient het bouwwerk te worden verwijderd/verplaatst. Uit onderzoek is gebleken 
dat verjaring een rol kan spelen. Met bewoners zal in overleg moeten worden getreden om 
verplaatsing dan wel verwijdering van het bouwwerk te realiseren.   
 
Bij 14 situaties is sprake van een bouwwerk op een waterleiding van Vitens. Uit onderzoek is gebleken 
dat in deze 14 situaties verjaring een rol kan spelen. Bij overdracht van de grond dient een zakelijk 
recht van opstal met aangepaste voorwaarden te worden gevestigd.  
 
Bij de overige 37 adressen liggen wel kabels of leidingen in de grond maar speelt er geen 
veiligheidsrisico. In alle gevallen is waarschijnlijk sprake van verjaring. Deze 37 situaties kunnen 
conform beleid worden afgehandeld: verjaring met vestiging van een recht van opstal ten behoeve van 
de eigenaar van de kabel dan wel leiding.  
 
Hieronder volgt een schematische weergave van de conclusie. 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 
14 Verjaring 
1 Verjaring en verplaatsen bouwwerk i.v.m. 

veiligheidsrisico Stedin 
51 Verjaring met recht van opstal 
Totaal: 66   
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2.4 Fazantenkamp 
 
2.4.1 Geregistreerd en ongeregistreerd grondgebruik 
In de wijk Fazantenkamp zijn door het Kadaster 30 ingebruiknames geïnventariseerd. Bij geen van 
deze adressen is het grondgebruik door middel van een overeenkomst geregeld. Bij het nalopen van 
de inventarisatie is bij 4 ingebruiknames twijfel of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van 
gemeentegrond. Deze situaties dienen ter plaatse te worden bekeken om te kunnen concluderen of 
daadwerkelijk grond in gebruik is.  
 
2.4.2 Verhouding koop- en huurwoningen 
Het gaat om 27 ingebruiknames nabij koopwoningen. Bij 2 situaties is er sprake van gebruik van 
gemeentegrond nabij een huurwoning. Stienstra Woningen XVIII B.V. is eigenaar/verhuurder van deze 
2 huurwoningen. In deze wijk hebben we ook te maken met één VVE waarbij gebruik wordt gemaakt 
van gemeentegrond.  
 
2.4.3 Kabels en leidingen 
2.4.3.1 Algemeen 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij een huur- of koopwoning als we kijken naar de 
aanwezigheid van kabels en leidingen in de in gebruik genomen grond.    
 
Koopwoningen 
In de stroken gemeentegrond die bij een koopwoning zijn betrokken, liggen in 25 van de 28 situaties 
één of meerdere kabels dan wel leidingen. Dit betekent dat de overige 3 gevallen vrij zijn van kabels 
en/of leidingen.  
 
Huurwoningen 
Bij 1 huurwoning waar sprake is van gebruik van gemeentegrond liggen één of meerdere kabels dan 
wel leidingen. Dit betekent dat de andere situatie vrij is van kabels en/of leidingen.   
 
2.4.3.2 Vitens 
In de wijk Fazantenkamp loopt er bij 22 adressen (1 huurwoning en 21 koopwoningen) een 
waterleiding van Vitens door de ingebruikname. In 17 gevallen is geen bouwwerk aanwezig en kan de 
grond in principe worden verkocht met vestiging van een zakelijk recht van opstal of verhuurd met een 
bijzondere bepaling in de huurovereenkomst. Bij 5 adressen (allen koopwoningen) staat een 
bouwwerk op de waterleiding. Vitens heeft aangegeven dat verwijdering van het bouwwerk in principe 
niet nodig is. Wel dient er bij overdracht van de grond een zakelijk recht van opstal met aangepaste 
voorwaarden te worden bedongen ten behoeve van Vitens.  
 
2.4.3.3 Stedin 
Bij 25 adressen (24 koopwoningen en 1 huurwoning) loopt een kabel dan wel leiding van Stedin door 
de strook grond die in gebruik is genomen als tuin. Uit de inventarisatie blijkt dat bij 9 adressen (enkel 
koopwoningen) een bouwwerk op een kabel dan wel leiding van Stedin staat. Stedin geeft aan dat er 
sprake is van een veiligheidsrisico als er een bouwwerk op een gasleiding staat. In 8 gevallen staat er 
een bouwwerk op een gasleiding, in het andere geval staat het bouwwerk op een laagspanningskabel 
wat geen veiligheidsrisico oplevert. In de 8 gevallen waarbij sprake is van een veiligheidsrisico dient 
het bouwwerk verwijderd dan wel verplaatst te worden.  
 
Bij de overige 16 adressen geeft Stedin aan dat er geen sprake is van een veiligheidsrisico. De grond 
kan in principe worden verkocht met het vestigen van een zakelijk recht (recht van opstal) of verhuurd 
met een bepaling waarin de ligging van en de toegang tot de kabel/leiding wordt gewaarborgd. 
 
2.4.4 Verjaring 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij huur- of koopwoningen. 
 
Koopwoningen 
Als wij kijken naar de luchtfoto uit 1994 en de informatie uit 1992, dan is in 13 van de 28 situaties 
vermoedelijk sprake van verjaring. In 3 situaties is waarschijnlijk van een gedeeltelijke verjaring 
sprake. Dit betekent dat in deze 3 gevallen mogelijk het gebruik van het niet verjaarde gedeelte van 
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het perceel alsnog moet worden geregeld volgens beleid. Bij de overige 12 situaties kan, op basis van 
de beschikbare informatie, van verjaring geen sprake zijn.  
 
Huurwoningen 
Bij de 2 situaties bij huurwoningen kan geen sprake van verjaring zijn op grond van ons onderzoek.  
 
2.4.5 Participatieavond 
Tijdens de avond voor de wijken Fazantenkamp, Zwanenkamp, Spechtenkamp, Antilopespoor, 
Kamelenspoor en Duivenkamp zijn tijdens de participatieavond de volgende punten genoteerd. 
 

- Cluster vergelijkbare gevallen en ga daar gezamenlijk mee in gesprek. 
- Maak de situaties concreet en ga persoonlijk het gesprek aan. 
- Als oplossing is aangedragen om een recht van opstal te vestigen ten behoeve van het 

leidingnetwerk. Dit is een notariële akte waarin de voorwaarden staan omschreven op welke 
wijze de kabeleigenaren bij hun kabel/leiding kunnen. 

- Wie betaalt de kosten voor de akte ten behoeve van het recht van opstal bij verjaring? 
Aangegeven wordt dat het niet redelijk is dat deze kosten bij de verkrijger van de grond 
komen te liggen. 

- Verplaats de leidingen op het moment dat het nodig is. Stedin en Vitens hebben aangegeven 
dat de leidingen zo’n 100 jaar meegaan. De leidingen zijn op dit moment zo’n 40 jaar oud. 

- Hoe wordt er om gegaan met huurwoningen? De wijkcommissie geeft aan graag bij het 
gesprek met de verhuurder aanwezig te willen zijn. Zorgen hieromtrent zijn dat de verhuurder 
een huurverhoging doorvoert en het onderhoud van het groen. 

- Er zijn zorgen over het beheer en onderhoud van het groen. Dit is de afgelopen jaren 
minimaal uitgevoerd. Hoe gaat de gemeente hier in de toekomst mee om. Wat als er percelen 
zijn waar de gemeente niet meer bij kan ? Let ook op gronden die grenzen aan water. 

- Tuinen afsluiten is belangrijk tegen inbraak. 
- Als oplossing is aangedragen een sleutelkast waarvan de netbeheerder dan een 

moedersleutel heeft. Daarnaast toegang op afspraak. 
- De wijkcommissie zou graag de situaties in de wijk in beeld willen hebben. Afgesproken is dat 

de gemeente vanwege privacy redenen de persoonlijke situatiekaartjes op verzoek verstrekt 
aan de direct betrokkenen. De wijkcommissie kan eventuele verzoeken door zetten naar 
inge.te.kulve@stichtsevecht.nl. 

2.4.6 Conclusie 
 
Koopwoningen 
Op basis van bovengenoemde uitkomsten, kan worden geconcludeerd dat in 3 van de 28 situaties 
nabij een koopwoning zich geen onwenselijke situatie voordoet gelet op de aanwezigheid van kabels 
of leidingen van o.a. Vitens of Stedin. Van deze situaties is geen sprake van verjaring. Bij deze 
adressen kan de reguliere aanpak worden gevolgd op basis van het vastgestelde beleid.  
 
Bij de overige 25 situaties loopt een kabel dan wel leiding door de in gebruik genomen strook 
gemeentegrond heen.  
 
Bij 8 adressen is sprake van een veiligheidsrisico voor Stedin omdat er een bouwwerk op de kabel of 
leiding staat. Op verzoek van Stedin dient het bouwwerk te worden verwijderd/verplaatst. Met 
bewoners zal in overleg moeten worden getreden. Uit onderzoek is gebleken dat in 6 gevallen 
verjaring een rol kan spelen.  
 
Bij 5 situaties is sprake van een bouwwerk op een waterleiding van Vitens. In 4 van de 5 gevallen is 
reeds sprake van een veiligheidsrisico voor Stedin. In de overige situatie is geen sprake van een 
veiligheidsrisico voor Stedin. In deze situatie kan verjaring een rol spelen. Als hier sprake is van 
(gedeeltelijke) verjaring, dient er een zakelijk recht van opstal met aangepaste voorwaarden te worden 
gevestigd.  
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De overige 16 situaties kunnen conform beleid worden afgehandeld (koop/huur/verjaring/teruggeven). 
Gaat de in gebruik genomen grond over in eigendom van de gemeente naar de bewoner (verkoop dan 
wel verjaring) dan dient een recht van opstal te worden gevestigd ten behoeve van de eigenaar van 
de kabel dan wel leiding. In 7 gevallen is waarschijnlijk sprake van verjaring.  
 
Huurwoningen 
Stienstra Woningen XVIII B.V. is eigenaar/verhuurder van de 2 huurwoningen in Fazantenkamp. In het 
volgende hoofdstuk (3.3.4) gaan wij in op het proces om gebruik van gemeentegrond nabij 
huurwoningen te regelen. Allereerst gaan we in gesprek met Stienstra Woningen om de situaties te 
bespreken en op te lossen. We gaan er vanuit dat we een totaalregeling treffen met Stienstra 
Woningen om het gebruik van gemeentegrond bij alle situaties in de gehele gemeente waarbij 
Stienstra Woningen eigenaar/verhuurder is, te regelen. Mocht dit niet lukken, dan zullen we de 
huurders aanschrijven om het gebruik te regelen.      
 
Bij geen van de situaties is sprake van een veiligheidsrisico. Het gebruik van gemeentegrond nabij de 
2 huurwoningen kan dus conform beleid worden afgehandeld met Stienstra Woningen. Van verjaring 
is geen sprake. Bij 1 ingebruikname liggen er kabels en leidingen in de grond. Wanneer het eigendom 
overgaat zal een recht van opstal moeten worden gevestigd.  
 
Hieronder volgt een schematische weergave van de conclusie. 
 
Koopwoningen 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 
3 Verkoop/verhuur/teruggeven 
8 Verjaring met recht van opstal 
9 Verkoop/verhuur met recht van postal of 

teruggeven 
2 Verkoop/verhuur/teruggeven en verplaatsen 

bouwwerk i.v.m. veiligheidsrisico Stedin 
6 Verjaring en verplaatsen bouwwerk i.v.m. 

veiligheidsrisico Stedin 
Totaal: 28  
 
Huurwoningen (regelen met eigenaar/verhuurder) 
Aantal situaties nabij een huurwoning Conclusie 
1 Verkoop/verhuur/teruggeven 
1 Verkoop/verhuur/teruggeven met recht van 

opstal 
Totaal: 2  
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2.5 Bloemstede 
 
2.5.1 Geregistreerd en ongeregistreerd grondgebruik 
In de wijk Bloemstede zijn door het Kadaster 129 ingebruiknames geïnventariseerd. Bij geen van deze 
adressen is het grondgebruik door middel van een overeenkomst geregeld. Bij het nalopen van de 
inventarisatie is bij 30 ingebruiknames twijfel of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van 
gemeentegrond. Deze situaties dienen ter plaatse te worden bekeken om te kunnen concluderen of 
daadwerkelijk grond in gebruik is. 
 
2.5.2 Verhouding koop- en huurwoningen 
Nabij koopwoningen bevinden zich 107 ingebruiknames. De overige 22 ingebruiknames bevinden zich 
nabij huurwoningen. Stichting Portaal is de verhuurder.   
 
2.5.3 Kabels en leidingen 
2.5.3.1 Algemeen 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij een huur- of koopwoning als we kijken naar de 
aanwezigheid van kabels en leidingen in de in gebruik genomen grond.    
 
Koopwoningen 
In de stroken gemeentegrond die bij een koopwoning zijn betrokken, liggen in 50 gevallen één of 
meerdere kabels dan wel leidingen. Dit betekent dat de overige 57 gevallen vrij zijn van kabels en/of 
leidingen.  
 
Huurwoningen 
Bij 10 huurwoningen waar sprake is van gebruik van gemeentegrond liggen één of meerdere kabels 
dan wel leidingen. Dit betekent dat de overige 12 situaties vrij zijn van kabels en/of leidingen.   
 
2.5.3.2 Vitens 
In de wijk Bloemstede bevindt zich 1 adres waarbij een waterleiding door in gebruik genomen grond 
loopt. Het betreft een huurwoning. Vitens heeft aangegeven dat hier geen veiligheidsrisico speelt. De 
in gebruik genomen grond kan worden gelegaliseerd door verkoop met een recht van opstal of 
verhuur met een bijzondere bepaling waarin de ligging van en de toegang tot de leiding wordt 
gewaarborgd.   
 
2.5.3.3 Stedin 
Bij 10 adressen (7 koopwoningen en 3 huurwoningen) is er grond in gebruik en loopt er een kabel of 
leiding van Stedin door de ingebruikname. Bij deze adressen is geen sprake van een veiligheidsrisico. 
Daarom kan de grond in principe worden verkocht met het vestigen van een zakelijk recht (recht van 
opstal) of verhuurd met een bepaling waarin de ligging van en de toegang tot de kabel/leiding wordt 
gewaarborgd. 
 
2.5.4 Verjaring 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij huur- of koopwoningen. 
 
Koopwoningen 
Als wij kijken naar de luchtfoto uit 1994 en de informatie uit 1992, dan is in 83 van de 107 situaties 
vermoedelijk sprake van verjaring. In 20 situaties is waarschijnlijk van een gedeeltelijke verjaring 
sprake. Dit betekent dat in deze 20 gevallen mogelijk het gebruik van het niet verjaarde gedeelte van 
het perceel alsnog moet worden geregeld volgens beleid. Bij de overige 24 situaties kan, op basis van 
de beschikbare informatie, van verjaring geen sprake zijn.  
 
Huurwoningen 
Bij 10 van de 22 huurwoningen is de gemeentegrond meer dan twintig jaar ingericht als tuin. In 8 
situaties is een gedeelte van de huidige ingebruikname aantoonbaar meer dan twintig jaar ingericht 
als tuin. Dit betekent dat in deze 8 gevallen mogelijk het gebruik van het niet verjaarde gedeelte van 
het perceel alsnog moet worden geregeld volgens beleid. Bij 4 situaties is de strook gemeentegrond 
nog niet aantoonbaar meer dan twintig jaar in gebruik als tuin.    
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2.5.5 Participatieavond 
In de wijk Bloemstede zijn tijdens de participatieavond de volgende punten genoteerd. 

- Het verleggen van de geluidswal wordt als oplossing aangedragen. 
- Cluster vergelijkbare gevallen en ga daar gezamenlijk mee in gesprek. 
- Als oplossing is aangedragen om een recht van opstal te vestigen ten behoeve van het 

leidingnetwerk. Dit is een notariële akte waarin de voorwaarden staan omschreven op welke 
wijze de kabeleigenaren bij hun kabel/leiding kunnen. 

- Wie betaalt de kosten voor de akte ten behoeve van het recht van opstal bij verjaring? 
Aangegeven wordt dat het niet redelijk is dat deze kosten bij de verkrijger van de grond 
komen te liggen. 

- Wie betaalt de kosten bij verjaring? De gemeente wil het toch regelen. De kadastrale kosten 
en de kosten van de notaris liggen bij de bewoner die verjaring claimt. 

- Kunnen we de grond niet zo blijven gebruiken? Niemand heeft er last van. Dit kan niet omdat 
dit rechtsongelijkheid met zich mee zal brengen. In geheel Stichtse Vecht wordt het gebruik 
van gemeentegrond geregeld. 

- Kan er een brandgang worden aangebracht achter de tuinen en de wal? 
- In het geluidsscherm op de wal zijn kunststof deuren aangebracht op de plaatsen waar de 

afsluitkleppen aanwezig zijn. 
- De schuine kant van de geluidswal niet verkopen of verhuren, tenzij je mag afgraven. 
- De communicatie is belangrijk. We willen graag op de hoogte worden gehouden. 
- Is de luchtfoto uit 1994 die de gemeente tot zijn beschikking heeft beschikbaar? Ja de 

gemeente zal deze op verzoek toezenden en onder andere gebruiken om te bepalen of er 
sprake is van verjaring. 

- De situatie geeft onzekerheid. Graag snel duidelijkheid. 
- De grond verzakt en daarmee ook de geluidswal. Kan hier iets aan worden gedaan? 
- Er zijn zorgen over het beheer en onderhoud van het groen. Dit is de afgelopen jaren 

minimaal uitgevoerd. Hoe gaat de gemeente hier in de toekomst mee om. Wat als er percelen 
zijn waar de gemeente niet meer bij kan ? Door de vele bomen is er nog weinig zonlicht in de 
tuin kan hier iets aan worden gedaan? 

2.5.6 Conclusie 
 
Koopwoningen 
Op basis van bovengenoemde uitkomsten, kan worden geconcludeerd dat in 57 van de 107 situaties 
nabij een koopwoning zich geen onwenselijke situatie voordoet gelet op de aanwezigheid van kabels 
of leidingen van o.a. Vitens of Stedin. Van deze situaties is vermoedelijk bij zo’n 33 situaties sprake 
van verjaring. Bij deze adressen kan de reguliere aanpak worden gevolgd op basis van het 
vastgestelde beleid.  
 
Bij de overige 50 situaties loopt een kabel dan wel leiding door de in gebruik genomen strook 
gemeentegrond heen. Er is geen sprake van een veiligheidsrisico. Deze situaties kunnen conform 
beleid worden afgehandeld (koop/huur/verjaring/teruggeven). Gaat de in gebruik genomen grond over 
in eigendom van de gemeente naar de bewoner (verkoop dan wel verjaring) dan dient een recht van 
opstal te worden gevestigd ten behoeve van de eigenaar van de kabel dan wel leiding.  
 
Huurwoningen 
Stichting Portaal is eigenaar/verhuurder van de 22 huurwoningen in Bloemstede. In het volgende 
hoofdstuk (3.3.4) gaan wij in op het proces om gebruik van gemeentegrond nabij huurwoningen te 
regelen. Allereerst gaan we in gesprek met Portaal om de situaties te bespreken en op te lossen. We 
gaan er vanuit dat we een totaalregeling treffen met Stichting Portaal om het gebruik van 
gemeentegrond bij alle situaties in de gehele gemeente waarbij Stichting Portaal eigenaar/verhuurder 
is, te regelen. Mocht dit niet lukken, dan zullen we de huurders aanschrijven om het gebruik te 
regelen.     
 
Bij géén enkele situatie is sprake van een veiligheidsrisico door Stedin of Vitens. Het gebruik van 
gemeentegrond nabij de 22 huurwoningen kan dus conform beleid worden afgehandeld met Stichting 
Portaal. Bij 18 situaties kan mogelijk sprake zijn van verjaring, waarvan bij 10 situaties een recht van 
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opstal moet worden gevestigd wanneer het eigendom overgaat van de gemeente naar Stichting 
Portaal. Bij 4 situaties is geen sprake van verjaring op grond van de bij de gemeente beschikbare 
informatie. Dit betekent dat de grond moet worden verkocht, verhuurd of ter beschikking gesteld aan 
de gemeente.        
 
Hieronder volgt een schematische weergave van de conclusie. 
 
Koopwoningen 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 
24 Verkoop/verhuur/teruggeven 
33 Verjaring 
50 Verjaring met recht van opstal 
Totaal: 107   
 
Huurwoningen (regelen met eigenaar/verhuurder) 
Aantal situaties nabij een huurwoning Conclusie 
4 Verkoop/verhuur/teruggeven 
8 Verjaring 
10 Verjaring met recht van opstal 
Totaal: 22  
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2.6 Zebraspoor 
 
2.6.1 Geregistreerd en ongeregistreerd grondgebruik 
In de wijk Zebraspoor zijn door het Kadaster 67 ingebruiknames geïnventariseerd. Bij geen van deze 
adressen is het grondgebruik door middel van een overeenkomst geregeld. Bij het nalopen van de 
inventarisatie is bij 8 ingebruiknames twijfel of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van 
gemeentegrond. Deze situaties dienen ter plaatse te worden bekeken om te kunnen concluderen of 
daadwerkelijk grond in gebruik is. 
 
2.6.2 Verhouding koop- en huurwoningen 
Nabij koopwoningen bevinden zich 56 ingebruiknames. De overige 11 ingebruiknames bevinden zich 
nabij huurwoningen. Stichting Portaal is eigenaar van 8 woningen, Stichting Bedrijfspensioenfondes 
met elkaar is eigenaar van 2 woningen en 1 woning is eigendom van Nieuwenhuis bemiddeling en 
beheer B.V. 
 
2.6.3 Kabels en leidingen 
2.6.3.1 Algemeen 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij een huur- of koopwoning als we kijken naar de 
aanwezigheid van kabels en leidingen in de in gebruik genomen grond.    
 
Koopwoningen 
In de stroken gemeentegrond die bij een koopwoning zijn betrokken, liggen in 31 gevallen één of 
meerdere kabels dan wel leidingen. Dit betekent dat de overige 25 gevallen vrij zijn van kabels en/of 
leidingen.  
 
Huurwoningen 
Bij 7 huurwoningen waar sprake is van gebruik van gemeentegrond, liggen één of meerdere kabels 
dan wel leidingen. Dit betekent dat de overige 4 situaties vrij zijn van kabels en/of leidingen.   
 
2.6.3.2 Vitens 
In de wijk Zebraspoor bevindt zich 1 adres waarbij een waterleiding door in gebruik genomen grond 
loopt. Het betreft een koopwoning. Op de grond staat geen bouwwerk. De in gebruik genomen grond 
kan worden gelegaliseerd door verkoop met een recht van opstal of verhuur met een bijzondere 
bepaling waarin de ligging van en de toegang tot de leiding wordt gewaarborgd.   
 
2.6.3.3 Stedin 
Bij 11 adressen (8 koopwoningen en 3 huurwoningen) is er grond in gebruik en loopt er een kabel of 
leiding van Stedin door de ingebruikname. Bij 4 adressen (3 koopwoningen en 1 huurwoning van 
Stichting Portaal) is er sprake van een veiligheidsrisico voor Stedin. Het gaat in deze 4 gevallen om 
een lage druk gasleiding  waarop een bouwwerk staat.  
 
Bij de overige 7 adressen geeft Stedin aan dat er geen sprake is van een veiligheidsrisico, zo 
bevinden zich geen bouwwerken op de aanwezige kabels dan wel leidingen. Daarom kan de grond in 
principe worden verkocht met het vestigen van een zakelijk recht (recht van opstal) of verhuurd met 
een bepaling waarin de ligging van en de toegang tot de kabel/leiding wordt gewaarborgd. 
 
2.6.4 Verjaring 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij huur- of koopwoningen. 
 
Koopwoningen 
Als wij kijken naar de luchtfoto uit 1994 en de informatie uit 1992, dan is in 55 van de 56 situaties 
vermoedelijk sprake van verjaring. In 22 situaties is waarschijnlijk van een gedeeltelijke verjaring 
sprake. Dit betekent dat in deze 22 gevallen mogelijk het gebruik van het niet verjaarde gedeelte van 
het perceel alsnog moet worden geregeld volgens beleid. In 1 situatie kan op basis van de 
beschikbare informatie van verjaring geen sprake zijn.  
 
Huurwoningen 
Bij 10 van de 11 huurwoningen is de gemeentegrond meer dan twintig jaar ingericht als tuin. Bij 1 
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situatie is de strook gemeentegrond nog niet aantoonbaar meer dan twintig jaar in gebruik als tuin.    
 
2.6.5 Participatieavond 
In de wijk Zebraspoor zijn tijdens de participatieavond de volgende punten genoteerd. 

- Kloppen de Klic-meldingen wel? Als ik vanuit het werk een Klic-melding doe en ga aan het 
werk dan liggen ze soms wel 2/3 meter verder. De leidingen zijn tientallen jaren geleden 
gelegd en toen ingemeten, maar er kan wat verschil in zitten. 

- Wat is de werkwijze bij verjaring? Verklaring notaris: € 250,-, vervolgens kadastrale kosten. 
Regeling klein perceel bij het Kadaster à kleiner dan 100 m² en goedkoper dan €  5000,-. 
Bekijken wat waarde is van de verjaarde grond € 125,- per m²?), daar hangt kadastraal tarief 
vanaf. 

- Hoe is de gemeente aan grondprijs gekomen? € 125,- per m² is een projectprijs in het kader 
van het project wordt een korting toegepast. € 183,60 is oorspronkelijke prijs. Deze prijs past 
bij regio en waardebepalingen door taxateurs. 

- Wat mag je bij datakabels? Ook daar recht van opstal vestigen, veel minder risicovol en 
minder strenge voorschriften. 

- Er is weinig groenonderhoud gepleegd, maar in 2012 is alles weggehaald. Vervolgens was er 
veel geluidsoverlast van de trein en veel inkijk. 

- Wij onderhouden het zelf, ook de aarden wal. Hek met klimop geplaatst om overlast (dronken 
mensen, spuiten, kapot glas) tegen te gaan (was eerst een pad ontstaan naar de bushalte). 
Dit hek willen bewoners graag behouden. 

- Bij groenbeheer ook rekening houden met veiligheid. Kinderen rennen in de zomer over de 
wallen en over de weg door de wijk heen. 

- Kunnen de bomen weg die op de wal staan? Wordt meegenomen en bekeken met 
groenbeheer of deze boom nog waarde heeft. 

- Is de luchtfoto uit 1994 die de gemeente tot zijn beschikking heeft beschikbaar ? Ja de 
gemeente zal deze op verzoek toezenden en onder andere gebruiken om te bepalen of er 
sprake is van verjaring. 

2.6.6 Conclusie 
 
Koopwoningen 
Op basis van bovengenoemde uitkomsten kan worden geconcludeerd dat in 25 van de 56 situaties 
nabij een koopwoning zich geen onwenselijke situatie voordoet gelet op de aanwezigheid van kabels 
of leidingen van o.a. Vitens of Stedin. In al deze situaties is vermoedelijk sprake van verjaring. Bij deze 
adressen kan de reguliere aanpak worden gevolgd op basis van het vastgestelde beleid.  
 
Bij de overige 31 situaties loopt een kabel dan wel leiding door de in gebruik genomen strook 
gemeentegrond heen.  
 
Bij 28 van de 31 situaties, gelet op de kabels dan wel leidingen van Stedin en Vitens, is geen sprake 
van een veiligheidsrisico. In 27 van deze 28 gevallen speelt verjaring waarschijnlijk een rol. Deze 
situaties kunnen conform beleid worden afgehandeld (koop/huur/verjaring/teruggeven). Gaat de in 
gebruik genomen grond over in eigendom van de gemeente naar de bewoner (verkoop dan wel 
verjaring) dan dient een recht van opstal te worden gevestigd ten behoeve van de eigenaar van de 
kabel dan wel leiding.  
 
In 3 situaties is er sprake van een veiligheidsrisico doordat zich een bouwwerk op een leiding (lage 
druk gas) van Stedin bevindt. Op verzoek van Stedin dient het bouwwerk te worden 
verwijderd/verplaatst. In deze situatie moeten wij samen optrekken met Stedin: wellicht dat het 
grondgebruik kan worden gelegaliseerd als het bouwwerk wordt verwijderd. Uit onderzoek is gebleken 
dat in deze 3 situaties verjaring een rol kan spelen bij de in gebruik genomen grond. Met bewoners zal 
in overleg moeten worden getreden om verplaatsing dan wel verwijdering van het bouwwerk te 
realiseren.   
 
Huurwoningen 
Stichting Portaal, Stichting Bedrijfspensioenfonds met elkaar en Nieuwenhuis bemiddeling en beheer 
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B.V.  zijn eigenaren/verhuurders van de 11 huurwoningen in Zebraspoor. In het volgende hoofdstuk 
(3.3.4) gaan wij in op het proces om gebruik van gemeentegrond nabij huurwoningen te regelen. 
Allereerst gaan we in gesprek met de eigenaar/verhuurder om de situaties te bespreken en op te 
lossen. We gaan er vanuit dat we een totaalregeling treffen met de eigenaar/verhuurder om het 
gebruik van gemeentegrond bij alle situaties in de gehele gemeente te regelen. Mocht dit niet lukken, 
dan zullen we de huurders aanschrijven om het gebruik te regelen.     
 
In 1 situatie is sprake van een veiligheidsrisico door Stedin omdat er een bouwwerk op een lage druk 
gasleiding staat. Omdat in dit geval waarschijnlijk sprake is van  verjaring, dient er met bewoners in 
overleg te worden getreden om verplaatsing/verwijdering van het bouwwerk te realiseren.  
 
Bij de overige 10 situaties is geen sprake van een veiligheidsrisico. Het gebruik van gemeentegrond 
nabij deze 10 huurwoningen kan dus conform beleid worden afgehandeld met de 
eigenaar/verhuurder. Bij 9 situaties is waarschijnlijk sprake van verjaring, waarvan bij 6 situaties een 
recht van opstal moet worden gevestigd wanneer het eigendom overgaat. Bij 1 situatie is geen sprake 
van verjaring op grond van de bij de gemeente beschikbare informatie. Wel liggen hier kabels en 
leidingen in de grond. Dit betekent dat de grond moet worden verkocht (met vestiging van een recht 
van opstal), verhuurd (met bijzondere bepaling) of ter beschikking gesteld aan de gemeente.        
 
Hieronder volgt een schematische weergave van de conclusie. 
 
Koopwoningen 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 
25 Verjaring 
27 Verjaring met recht van opstal 
1 Verkoop/verhuur/teruggeven met recht van 

opstal 
3 Verjaring en verplaatsen bouwwerk i.v.m. 

veiligheidsrisico Stedin 
Totaal: 56   
 
Huurwoningen (regelen met eigenaar/verhuurder) 
Aantal situaties nabij een huurwoning Conclusie 
1 Verjaring en verplaatsen bouwwerk i.v.m. 

veiligheidsrisico Stedin 
1 Verkoop/verhuur/teruggeven met recht van 

opstal 
3 Verjaring 
6 Verjaring met recht van opstal 
Totaal: 11  
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2.7 Duivenkamp 
 
2.7.1 Geregistreerd en ongeregistreerd grondgebruik 
In de wijk Duivenkamp zijn door het Kadaster 18 ingebruiknames geïnventariseerd. Bij geen van deze 
adressen is het grondgebruik door middel van een overeenkomst geregeld. Bij het nalopen van de 
inventarisatie is bij 1 ingebruikname twijfel of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van 
gemeentegrond. Deze situaties dienen ter plaatse te worden bekeken om te kunnen concluderen of 
daadwerkelijk grond in gebruik is. 
 
2.7.2 Verhouding koop- en huurwoningen 
Nabij koopwoningen bevinden zich 11 ingebruiknames. De overige 7 ingebruiknames bevinden zich 
nabij huurwoningen. In 4 gevallen is ‘Stichting Portaal’ de verhuurder. In de overige 3 gevallen is 
‘Stichting Bedrijfspensioenfonds met elkaar’ de verhuurder. 
  
2.7.3 Kabels en leidingen 
2.7.3.1 Algemeen 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij een huur- of koopwoning als we kijken naar de 
aanwezigheid van kabels en leidingen in de in gebruik genomen grond.    
 
Koopwoningen 
In de stroken gemeentegrond die bij een koopwoning zijn betrokken, liggen in 4 gevallen één of 
meerdere kabels dan wel leidingen. Dit betekent dat de overige 7 gevallen vrij zijn van kabels en/of 
leidingen.  
 
Huurwoningen 
Bij 6 huurwoningen waar sprake is van gebruik van gemeentegrond, liggen één of meerdere kabels 
dan wel leidingen. Dit betekent dat de situatie vrij is van kabels en/of leidingen.   
 
2.7.3.2 Vitens 
In de wijk Duivenkamp loopt er bij 2 adressen (1 huurwoning en 1 koopwoning) een waterleiding van 
Vitens door de ingebruikname. Bij 1 adressen (koopwoning) staat een bouwwerk op de waterleiding. 
Vitens heeft aangegeven dat verwijdering van het bouwwerk in principe niet nodig is. Wel dient er bij 
overdracht van de grond een zakelijk recht van opstal met aangepaste voorwaarden te worden 
bedongen ten behoeve van Vitens.  
 
In de andere situatie kan de grond in principe worden verkocht met vestiging van een zakelijk recht 
van opstal of verhuurd met een bijzondere bepaling in de huurovereenkomst.   
 
2.7.3.3 Stedin 
Bij 7 adressen (1 koopwoning en 6 huurwoningen) is er grond in gebruik en loopt er een kabel of 
leiding van Stedin door de ingebruikname. Bij 3 adressen (huurwoningen Stichting 
Bedrijfspensioenfonds met elkaar) is er sprake van een veiligheidsrisico voor Stedin. Het gaat om een 
hoge druk gasleiding waarop een bouwwerk staat. Gelet op het grote risico hebben deze adressen 
prioriteit.  
 
Bij de overige 4 adressen geeft Stedin aan dat er geen sprake is van een veiligheidsrisico, zo 
bevinden zich geen bouwwerken op de aanwezige kabels dan wel leidingen. Daarom kan de grond in 
principe worden verkocht met het vestigen van een zakelijk recht (recht van opstal) of verhuurd met 
een bepaling waarin de ligging van en de toegang tot de kabel/leiding wordt gewaarborgd. 
 
2.7.4 Verjaring 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij huur- of koopwoningen.  
 
Koopwoningen 
Als wij kijken naar de luchtfoto uit 1994 en de informatie uit 1992, dan is in 7 van de 11 situaties 
vermoedelijk sprake van verjaring. In 1 situatie is waarschijnlijk van een gedeeltelijke verjaring sprake. 
Dit betekent dat in dit geval mogelijk het gebruik van het niet verjaarde gedeelte van het perceel 
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alsnog moet worden geregeld volgens beleid. Bij de overige 3 situaties kan, op basis van de 
beschikbare informatie, van verjaring geen sprake zijn.  
 
Huurwoningen 
Bij 5 van de 7 huurwoningen is vermoedelijk sprake van verjaring, waarvan in 4 situaties waarschijnlijk 
sprake is van een gedeeltelijke verjaring. Dit betekent dat in deze 4 gevallen mogelijk het gebruik van 
het niet verjaarde gedeelte van het perceel alsnog moet worden geregeld volgens beleid. Bij 2 
situaties is de strook gemeentegrond nog niet aantoonbaar meer dan twintig jaar in gebruik als tuin.    
 
2.7.5 Participatieavond 
Zie paragraaf 2.4.5. 
 
2.7.6 Conclusie 
 
Koopwoningen 
Op basis van bovengenoemde uitkomsten, kan worden geconcludeerd dat in 7 van de 11 situaties 
nabij een koopwoning zich geen onwenselijke situatie voordoet gelet op de aanwezigheid van kabels 
of leidingen van o.a. Vitens of Stedin. Van deze situaties is vermoedelijk bij 4 situaties sprake van 
verjaring. Bij deze adressen kan de reguliere aanpak worden gevolgd op basis van het vastgestelde 
beleid.  
 
Bij de overige 4 situaties loopt een kabel dan wel leiding door de in gebruik genomen strook 
gemeentegrond heen. Bij 3 van deze 4 situaties is, gelet op de kabels dan wel leidingen van Stedin, 
geen sprake van een veiligheidsrisico. Deze situaties kunnen conform beleid worden afgehandeld 
(koop/huur/verjaring/teruggeven). Gaat de in gebruik genomen grond over in eigendom van de 
gemeente naar de bewoner (verkoop dan wel verjaring) dan dient een recht van opstal te worden 
gevestigd ten behoeve van de eigenaar van de kabel dan wel leiding.  
 
Bij 1 situatie is sprake van een bouwwerk op een waterleiding van Vitens. Uit onderzoek is gebleken 
dat in deze situatie verjaring een rol kan spelen. Bij overdracht van de grond dient een zakelijk recht 
van opstal met aangepaste voorwaarden te worden gevestigd.  
 
Huurwoningen 
In 7 gevallen waarbij ingebruiknames zijn geconstateerd is sprake van een huurwoning. Stichting 
Portaal (4) en Stichting Bedrijfspensioenfonds met elkaar (3) zijn eigenaar/verhuurder van de 7 
huurwoningen in Duivenkamp. In het volgende hoofdstuk (3.3.4) gaan wij in op het proces om gebruik 
van gemeentegrond nabij huurwoningen te regelen. Allereerst gaan we in gesprek met de 
eigenaar/verhuurder om de situaties te bespreken en op te lossen. We gaan er vanuit dat we een 
totaalregeling treffen met de eigenaar/verhuurder om het gebruik van gemeentegrond bij alle situaties 
in de gehele gemeente waarbij de stichting eigenaar/verhuurder is, te regelen. Mocht dit niet lukken, 
dan zullen we de huurders aanschrijven om het gebruik te regelen.     
 
Bij de ingebruiknames bij de 3 huurwoningen in eigendom van Stichting Bedrijfspensioenfonds met 
elkaar is sprake van een veiligheidsrisico door Stedin. Bij deze 3 gevallen is waarschijnlijk sprake van 
gedeeltelijke verjaring.  
 
Bij de ingebruiknames bij de 4 huurwoningen in eigendom van Stichting Portaal speelt geen 
veiligheidsrisico. In 2 gevallen is mogelijk sprake van (gedeeltelijke) verjaring. In de grond liggen 
kabels/leidingen van Vitens dan wel Stedin. In de andere 2 gevallen is geen sprake van verjaring. In 1 
geval is sprake van kabels/leidingen van Vitens dan wel Stedin. In het andere geval liggen er geen 
kabels/leidingen in de grond.  
 
Hieronder volgt een schematische weergave van de conclusie. 
 
Koopwoningen 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 
3 Verkoop/verhuur/teruggeven 
4 Verjaring 
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3 Verkoop/verhuur/teruggeven met recht van 
opstal 

1 Verjaring met recht van opstal  
Totaal: 11   
 
Huurwoningen (regelen met eigenaar/verhuurder) 
Aantal situaties nabij een huurwoning  Conclusie 
3 Verjaring en verplaatsen bouwwerk i.v.m. 

veiligheidsrisico Stedin 
2 Verjaring met recht van opstal 
1 Verkoop/verhuur/teruggeven 
1 Verkoop/verhuur/teruggeven met recht van 

opstal 
Totaal: 7  
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2.8 Zwanenkamp 
 
2.8.1 Geregistreerd en ongeregistreerd grondgebruik 
In de wijk Zwanenkamp zijn door het Kadaster 11 ingebruiknames geïnventariseerd. Bij geen van 
deze adressen is het grondgebruik door middel van een overeenkomst geregeld. Bij het nalopen van 
de inventarisatie is bij 1 ingebruikname twijfel of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van 
gemeentegrond. Deze situaties dienen ter plaatse te worden bekeken om te kunnen concluderen of 
daadwerkelijk grond in gebruik is. 
 
2.8.2 Verhouding koop- en huurwoningen 
Nabij koopwoningen bevinden zich 10 ingebruiknames. 1 ingebruikname bevindt zich nabij een 
huurwoning. Stichting Portaal is de verhuurder.   
 
2.8.3 Kabels en leidingen 
2.8.3.1 Algemeen 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij een huur- of koopwoning als we kijken naar de 
aanwezigheid van kabels en leidingen in de in gebruik genomen grond.    
 
Koopwoningen 
In de 10 stroken gemeentegrond die bij een koopwoning zijn betrokken liggen één of meerdere kabels 
dan wel leidingen.  
 
Huurwoningen 
Bij de huurwoning waar sprake is van gebruik van gemeentegrond liggen één of meerdere kabels dan 
wel leidingen in de grond.  
 
2.8.3.2 Vitens 
In de wijk Zwanenkamp bevindt zich bij alle 11 adressen een waterleiding in de in gebruik genomen 
grond. In 6 gevallen is sprake van een bouwwerk op de waterleiding van Vitens. Vitens heeft 
aangegeven dat verwijdering van het bouwwerk in principe niet nodig is. Wel dient er bij overdracht 
van de grond een zakelijk recht van opstal met aangepaste voorwaarden te worden bedongen ten 
behoeve van Vitens. In de andere 5 situaties kan de grond in principe worden verkocht met vestiging 
van een zakelijk recht van opstal of verhuurd met een bijzondere bepaling in de huurovereenkomst.   
 
2.8.3.3 Stedin 
Bij 5 adressen (4 koopwoningen en 1 huurwoning) is er grond in gebruik en loopt er een kabel of 
leiding van Stedin door de ingebruikname. Bij geen van deze adressen is er sprake van een 
veiligheidsrisico voor Stedin, er bevinden zich geen bouwwerken op de aanwezige kabels dan wel 
leidingen. Daarom kan de grond in principe worden verkocht met het vestigen van een zakelijk recht 
(recht van opstal) of verhuurd met een bepaling waarin de ligging van en de toegang tot de 
kabel/leiding wordt gewaarborgd. 
 
2.8.4 Verjaring 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij huur- of koopwoningen. 
 
Koopwoningen 
Als wij kijken naar de luchtfoto uit 1994 en de informatie uit 1992, dan is in alle 10 situaties 
vermoedelijk sprake van verjaring. In 1 geval is waarschijnlijk sprake van een gedeeltelijke verjaring. 
Dit betekent dat in dit geval mogelijk het gebruik van het niet verjaarde gedeelte van het perceel 
alsnog moet worden geregeld volgens beleid.   
 
Huurwoningen 
Bij de huurwoning kan op basis van de beschikbare informatie niet gesteld worden dat sprake is van 
verjaring.  
 
2.8.5 Participatieavond 
Zie paragraaf 2.4.5. 
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2.8.6 Conclusie 
 
Koopwoningen 
In alle 10 situaties nabij koopwoningen loopt een kabel dan wel leiding door de in gebruik genomen 
strook gemeentegrond heen. 
 
Bij 4 van de 10 situaties, gelet op de kabels dan wel leidingen van Stedin en Vitens, is geen sprake 
van een veiligheidsrisico. Vastgesteld is dat in deze situaties waarschijnlijk sprake is van verjaring. 
Deze situaties kunnen conform beleid worden afgehandeld (verjaring met vestiging van een recht van 
opstal).  
 
In 6 situaties bevindt zich een bouwwerk op een waterleiding van Vitens. Uit onderzoek is gebleken 
dat in deze situaties verjaring een rol kan spelen bij de in gebruik genomen grond. Als hier sprake is 
van (gedeeltelijke) verjaring, dient er een zakelijk recht van opstal met aangepaste voorwaarden te 
worden gevestigd.  
 
Huurwoningen 
Stichting Portaal is eigenaar/verhuurder van de huurwoning in Zwanenkamp. In het volgende 
hoofdstuk (3.3.4) gaan wij in op het proces om gebruik van gemeentegrond nabij huurwoningen te 
regelen. Allereerst gaan we in gesprek met Portaal om de situaties te bespreken en op te lossen. We 
gaan er vanuit dat we een totaalregeling treffen met Stichting Portaal om het gebruik van 
gemeentegrond bij alle situaties in de gehele gemeente waarbij Stichting Portaal eigenaar/verhuurder 
is, te regelen. Mocht dit niet lukken, dan zullen we de huurders aanschrijven om het gebruik te 
regelen.     
 
Er is geen sprake van een veiligheidsrisico door Stedin of Vitens. Het gebruik van gemeentegrond 
nabij de huurwoning kan dus conform beleid worden afgehandeld met Stichting Portaal. Omdat er 
kabels en leidingen van o.a. Stedin en Vitens in de grond liggen zullen er bij eigendomsoverdracht 
rechten van opstal gevestigd moeten worden. 
 
Hieronder volgt een schematische weergave van de conclusie. 
 
Koopwoningen 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 
10 Verjaring met recht van opstal 
Totaal: 10   
 
Huurwoningen (regelen met eigenaar/verhuurder) 
Aantal situaties nabij een huurwoning Conclusie 
1 Verkoop/verhuur/teruggeven met recht van 

opstal 
Totaal: 1  
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2.9 Antilopespoor 
 
2.9.1 Geregistreerd en ongeregistreerd grondgebruik 
In de wijk Antilopespoor zijn door het Kadaster 8 ingebruiknames geïnventariseerd. Bij geen van deze 
adressen is het grondgebruik door middel van een overeenkomst geregeld.  
 
2.9.2 Verhouding koop- en huurwoningen 
Het gaat om 7 ingebruiknames nabij percelen in eigendom van een VVE. Bij 1 situatie is er sprake van 
gebruik van gemeentegrond nabij een huurwoning. Stichting Portaal is eigenaar/verhuurder van deze 
huurwoning.  
 
2.9.3 Kabels en leidingen 
2.9.3.1 Algemeen 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij een huur- of koopwoning als we kijken naar de 
aanwezigheid van kabels en leidingen in de in gebruik genomen grond.    
 
Koopwoningen 
In de stroken gemeentegrond die bij een koopwoning zijn betrokken, liggen in 3 van de 7 situaties één 
of meerdere kabels dan wel leidingen. Dit betekent dat de overige 4 gevallen vrij zijn van kabels en/of 
leidingen.  
 
Huurwoningen 
Bij de huurwoning waar sprake is van gebruik van gemeentegrond ligt 1 kabel dan wel leiding. Dit 
betreft een kabel van NUON.  
 
2.9.3.2 Vitens 
In de wijk Antilopespoor loopt er bij geen van de woningen  een waterleiding van Vitens door de 
ingebruikname. In principe kunnen de gronden zonder bezwaren vanuit Vitens worden verkocht dan 
wel verhuurd.    
 
2.9.3.3 Stedin 
Bij 3 adressen (enkel 3 VVE-woningen) loopt een kabel dan wel leiding van Stedin door de strook 
grond die in gebruik is genomen als tuin. Uit de inventarisatie blijkt dat bij 1 adres een bouwwerk op 
een kabel dan wel leiding van Stedin staat, waarvan Stedin aangeeft dat er sprake is van een 
veiligheidsrisico. In de strook grond liggen zowel een laagspannings- en middenspanningskabel  als 
een hoge en lage druk gasleiding.  Vanwege de aanwezigheid van het bouwwerk, is het momenteel 
niet mogelijk voor Stedin om hun kabels en leiding te bereiken. Stedin heeft aangegeven dat het 
bouwwerk verwijderd/verplaatst moet worden. Nader overleg met Stedin hierover is nodig. 
 
Bij de overige 2 adressen geeft Stedin aan dat er geen sprake is van een veiligheidsrisico. De grond 
kan in principe worden verkocht met het vestigen van een zakelijk recht (recht van opstal) of verhuurd 
met een bepaling waarin de ligging van en de toegang tot de kabel/leiding wordt gewaarborgd. 
 
2.9.4 Verjaring 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij huur- of koopwoningen.  
 
Koopwoningen 
Als wij kijken naar de luchtfoto uit 1994 en de informatie uit 1992, dan is in 4 van de 7 situaties 
vermoedelijk sprake van verjaring. In 2 situaties is waarschijnlijk van een gedeeltelijke verjaring 
sprake. Dit betekent dat in deze 2 gevallen mogelijk het gebruik van het niet verjaarde gedeelte van 
het perceel alsnog moet worden geregeld volgens beleid. Bij de overige 3 situaties kan, op basis van 
de beschikbare informatie, van verjaring geen sprake zijn.  
 
Huurwoningen 
Bij de situatie bij de huurwoning is waarschijnlijk sprake van verjaring op grond van ons onderzoek.  
 
2.9.5 Participatieavond 
Zie paragraaf 2.4.5. 
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2.9.6 Conclusie 
 
Koopwoningen 
Op basis van bovengenoemde uitkomsten, kan worden geconcludeerd dat in 4 van de 7 situaties nabij 
een koopwoning zich geen onwenselijke situatie voordoet gelet op de aanwezigheid van kabels of 
leidingen van o.a. Vitens of Stedin. Van deze situaties is vermoedelijk bij zo’n 2 situaties sprake van 
verjaring. Bij deze adressen kan de reguliere aanpak worden gevolgd op basis van het vastgestelde 
beleid.  
 
Bij de overige 3 situaties loopt een kabel dan wel leiding door de in gebruik genomen strook 
gemeentegrond heen. Bij 2 van de 3 situaties, gelet op de kabels dan wel leidingen van Stedin, is 
geen sprake van een veiligheidsrisico. Deze situaties kunnen conform beleid worden afgehandeld 
(koop/huur/verjaring/teruggeven). Gaat de in gebruik genomen grond over in eigendom van de 
gemeente naar de bewoner (verkoop dan wel verjaring) dan dient een recht van opstal te worden 
gevestigd ten behoeve van de eigenaar van de kabel dan wel leiding.  
 
Slechts in één situatie is er een veiligheidsrisico doordat zich een bouwwerk op een kabel van Stedin 
bevindt. Op verzoek van Stedin dient het bouwwerk te worden verwijderd/verplaatst. In deze situatie 
moeten wij samen optrekken met Stedin: wellicht dat het grondgebruik kan worden gelegaliseerd als 
het bouwwerk wordt verwijderd. Uit onderzoek is gebleken dat in deze situatie verjaring geen rol 
speelt. Met bewoners zal in overleg moeten worden getreden om verplaatsing dan wel verwijdering 
van het bouwwerk te realiseren.   
 
Huurwoningen 
Stichting Portaal is eigenaar/verhuurder van de huurwoning in Antilopespoor. In het volgende 
hoofdstuk (3.3.4) gaan wij in op het proces om gebruik van gemeentegrond nabij huurwoningen te 
regelen. Allereerst gaan we in gesprek met Portaal om de situaties te bespreken en op te lossen. We 
gaan er vanuit dat we een totaalregeling treffen met Stichting Portaal om het gebruik van 
gemeentegrond bij alle situaties in de gehele gemeente waarbij Stichting Portaal eigenaar/verhuurder 
is, te regelen. Mocht dit niet lukken, dan zullen we de huurders aanschrijven om het gebruik te 
regelen.     
 
Er is in deze situatie geen sprake van een veiligheidsrisico door Stedin of Vitens. Het gebruik van 
gemeentegrond nabij de huurwoning kan dus conform beleid worden afgehandeld met Stichting 
Portaal. Bij deze situatie is waarschijnlijk sprake van verjaring.  
 
Hieronder volgt een schematische weergave van de conclusie. 
 
Koopwoningen 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 
2 Verkoop/verhuur/teruggeven 
2 Verjaring 
2 Verjaring met recht van opstal 
1 Verjaring en verplaatsen bouwwerk i.v.m. 

veiligheidsrisico Stedin 
Totaal: 7  
 
Huurwoningen (regelen met eigenaar/verhuurder) 
Aantal situaties nabij een huurwoning Conclusie 
1 Verjaring 
Totaal: 1  
 
 
  

Titel: Uitvoeringsplan fase 2  
Geluidswal Maarssenbroek versie: definitief datum: 26 januari 2017 



2.10 Pauwenkamp 
 
2.10.1 Geregistreerd en ongeregistreerd grondgebruik 
In de wijk Pauwenkamp zijn door het Kadaster 30 ingebruiknames geïnventariseerd. Bij geen van 
deze adressen is het grondgebruik door middel van een overeenkomst geregeld. Bij het nalopen van 
de inventarisatie is bij 6 ingebruiknames twijfel of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van 
gemeentegrond. Deze situaties dienen ter plaatse te worden bekeken om te kunnen concluderen of 
daadwerkelijk grond in gebruik is. 
 
2.10.2 Verhouding koop- en huurwoningen 
De 30 ingebruiknames bevinden zich nabij koopwoningen.  
 
2.10.3 Kabels en leidingen 
In de stroken gemeentegrond liggen geen kabels en/of leidingen.  
 
2.10.4 Verjaring 
Uit onderzoek blijkt dat in geen van de 30 ingebruiknames in de wijk Pauwenkamp sprake is van 
verjaring.  
 
2.10.5 Participatieavond 
Zie paragraaf 2.4.5. 
 
2.10.6 Conclusie 
Op basis van bovengenoemde uitkomsten kan worden geconcludeerd zich bij de 30 ingebruiknames 
in de wijk Pauwenkamp geen onwenselijke situatie voordoen gelet op de aanwezigheid van kabels of 
leidingen. In geen van de situaties is sprake van verjaring. Bij deze adressen kan de reguliere aanpak 
worden gevolgd op basis van het vastgestelde beleid.  
 
Hieronder volgt een schematische weergave van de conclusie. 
 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 
30 Verkoop/verhuur/teruggeven 
Totaal: 30   
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2.11 Kamelenspoor 
 
2.11.1 Geregistreerd en ongeregistreerd grondgebruik 
In de wijk Kamelenspoor zijn door het Kadaster 16 ingebruiknames geïnventariseerd. Bij geen van 
deze adressen is het grondgebruik door middel van een overeenkomst geregeld.  
 
2.11.2 Verhouding koop- en huurwoningen 
Nabij koopwoningen bevinden zich 13 ingebruiknames. De overige 3 ingebruiknames bevinden zich 
nabij huurwoningen. Stichting Portaal is de verhuurder.   
 
2.11.3 Kabels en leidingen 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij een huur- of koopwoning als we kijken naar de 
aanwezigheid van kabels en leidingen in de in gebruik genomen grond.    
 
Koopwoningen 
In de stroken gemeentegrond die bij een koopwoning zijn betrokken, ligt in 1 geval een riool vrij verval. 
De overige 12 gevallen vrij zijn van kabels en/of leidingen. Op de ingebruikname waarin het riool vrij 
verval ligt, bevindt zicht een bouwwerk.  
 
Huurwoningen 
Bij de 3 huurwoningen waar sprake is van gebruik van gemeentegrond liggen geen kabels of leidingen 
in de grond.  
 
2.11.4 Verjaring 
Uit onderzoek is gebleken dat bij geen van de 16 ingebruiknames sprake is van verjaring.  
 
2.11.5 Participatieavond 
Zie paragraaf 2.4.5. 
 
2.11.6 Conclusie 
 
Koopwoningen 
Op basis van bovengenoemde uitkomsten kan worden geconcludeerd dat in 12 van de 13 situaties 
nabij een koopwoning zich geen onwenselijke situatie voordoet gelet op de aanwezigheid van kabels 
of leidingen. Bij deze adressen kan de reguliere aanpak worden gevolgd op basis van het 
vastgestelde beleid. Bij de overige situatie is een riool vrij verval aanwezig. Deze situatie kan conform 
beleid worden afgehandeld (koop/huur/teruggeven). Gaat de in gebruik genomen grond over in 
eigendom van de gemeente naar de bewoner dan dient een recht van opstal te worden gevestigd ten 
behoeve van de eigenaar van het riool vrij verval.  
 
Huurwoningen 
Stichting Portaal is eigenaar/verhuurder van de 3 huurwoningen in Kamelenspoor. In het volgende 
hoofdstuk (3.3.4) gaan wij in op het proces om gebruik van gemeentegrond nabij huurwoningen te 
regelen. Allereerst gaan we in gesprek met Portaal om de situaties te bespreken en op te lossen. We 
gaan er vanuit dat we een totaalregeling treffen met Stichting Portaal om het gebruik van 
gemeentegrond bij alle situaties in de gehele gemeente waarbij Stichting Portaal eigenaar/verhuurder 
is, te regelen. Mocht dit niet lukken, dan zullen we de huurders aanschrijven om het gebruik te 
regelen.     
In deze 3 gevallen is geen sprake van verjaring. Tevens liggen er geen kabels en leidingen in de 
grond. Het gebruik van gemeentegrond nabij de 3 huurwoningen kan dus conform beleid worden 
afgehandeld met Stichting Portaal.  
 
Hieronder volgt een schematische weergave van de conclusie. 
 
Koopwoningen 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 
12 Verkoop/verhuur/teruggeven 
1 Verkoop/verhuur/teruggeven met recht van 
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opstal 
Totaal: 13   
 
Huurwoningen (regelen met eigenaar/verhuurder) 
Aantal situaties nabij een huurwoning Conclusie 
3 Verkoop/verhuur/teruggeven 
Totaal: 3  
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2.12 Valkenkamp, Bisonspoor, Handelsweg en Vogelweg  
Het aantal ingebruiknames in de wijken Valkenkamp, Bisonspoor, Handelsweg en Vogelweg is gering. 
Daarom behandelen wij deze wijken in deze paragraaf gezamenlijk en zal per wijk kort de stand van 
zaken worden geschetst. De uitkomsten van de participatieavond worden onder paragraaf 2.4.5 
behandeld. 
 
2.12.1 Valkenkamp 
In de wijk Valkenkamp bevindt zich één koopwoning waarbij een strook gemeentegrond bij de woning 
is betrokken. Dit grondgebruik is niet door middel van een overeenkomst geregeld.  
In deze strook grond bevinden zich kabels en leidingen, waaronder een waterleiding van Vitens. Op 
deze waterleiding bevindt zich een bouwwerk. Vitens heeft aangegeven dat verwijdering van het 
bouwwerk in principe niet nodig is. Wel dient er bij overdracht van de grond een zakelijk recht van 
opstal met aangepaste voorwaarden te worden bedongen ten behoeve van Vitens. Op basis van het 
interne onderzoek, kan in deze situatie geen sprake zijn van verjaring. 
 
De schematische weergave van de conclusie ziet er daarmee als volgt uit: 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 

1 Verkoop/verhuur/teruggeven met recht van 
opstal 

Totaal: 1   

 
2.12.2 Bisonspoor 
In de wijk Bisonspoor bevindt zich één koopwoning waarbij een strook gemeentegrond mogelijk bij de 
woning is betrokken. Er is twijfel over de ingebruikname, dus eerst zal ter plaatse moeten worden 
bekeken of daadwerkelijk grond wordt gebruikt. Indien er sprake is van een ingebruikname, dan is dit 
grondgebruik niet door middel van een overeenkomst geregeld. Daarnaast bevinden zich in de strook 
grond geen kabels en/of leidingen, dus gelet hierop kan de eventuele ingebruikname worden 
afgehandeld conform het reguliere beleid. In dit geval kunnen bewoners de strook grond kopen, huren 
of teruggeven. Er is namelijk, op basis van het gedane onderzoek, geen sprake van verjaring.  
 
De schematische weergave van de conclusie ziet er daarmee als volgt uit: 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 

1 Verkoop/verhuur/teruggeven 

Totaal: 1   

 
2.12.3 Handelsweg 
Aan de Handelsweg bevindt zich één koopwoning waarbij een strook gemeentegrond bij de woning is 
betrokken. Het gebruik van deze strook gemeentegrond is niet geregeld. Er bevinden zich geen 
kabels en/of leidingen in de strook grond en het interne onderzoek wijst uit dat de strook 
gemeentegrond is verjaard. Conclusie is in dit geval dus dat de ingebruikname kan worden 
afgehandeld conform het vastgestelde beleid en dat er waarschijnlijk sprake is van verjaring.  
 
De schematische weergave van de conclusie ziet er daarmee als volgt uit: 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 

1 Verjaring 

Totaal: 1   

 
2.12.4 Vogelweg 
Aan de Vogelweg bevindt zich één koopwoning waarbij een strook gemeentegrond mogelijk bij de 
woning is betrokken. Er is twijfel over de ingebruikname, dus zal eerst ter plaatse moeten worden 
bekeken of daadwerkelijk grond wordt gebruikt. Indien er sprake is van een ingebruikname, dan is dit 
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grondgebruik niet door middel van een overeenkomst geregeld. In de strook grond bevindt zich een 
datakabel van KPN en riool vrijverval. Van verjaring kan, op basis van het interne onderzoek, geen 
sprake zijn. Omdat er geen bouwwerk aanwezig is op de strook grond, kan de ingebruikname worden 
afgehandeld conform beleid. Gaat de in gebruik genomen grond over in eigendom van de gemeente 
naar de bewoner dan dient een recht van opstal te worden gevestigd ten behoeve van KPN en de 
eigenaar van het riool vrij verval.  
 
De schematische weergave van de conclusie ziet er daarmee als volgt uit: 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 

1 Verkoop/verhuur/teruggeven met recht van 
opstal 

Totaal: 1   
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2.13 Floraweg 
 
2.13.1 Geregistreerd en ongeregistreerd grondgebruik 
Aan de Floraweg zijn door het Kadaster 4 ingebruiknames geïnventariseerd. Bij geen van deze 
adressen is het grondgebruik door middel van een overeenkomst geregeld.  
 
2.13.2 Verhouding koop- en huurwoningen 
Alle 4 de ingebruiknames bevinden zich nabij een koopwoning. Er is aan de Floraweg dus geen grond 
in gebruik nabij een huurwoning.  
 
2.13.3 Kabels en leidingen 
2.13.3.1 Algemeen 
In de stroken gemeentegrond die bij de woning zijn betrokken, liggen in 3 van de 4 situaties één of 
meerdere kabels dan wel leidingen. Dit betekent dat de overgebleven situatie vrij is van kabels en/of 
leidingen. 
 
2.13.3.2 Vitens 
Aan de Floraweg bevindt zich in één situatie een waterleiding van Vitens in de ingebruik genomen 
grond. Op deze grond bevindt zich geen bouwwerk. Nu er geen bouwwerk op de grond staat, kan de 
grond in principe worden verkocht met vestiging van een zakelijk recht van opstal of verhuurd met een 
bijzondere bepaling in de huurovereenkomst.   
 
2.13.3.3 Stedin 
Bij 2 adressen  is er grond in gebruik en loopt er een laagspanningskabel van Stedin door de 
ingebruikname. Bij geen van deze twee adressen is er sprake van een veiligheidsrisico voor Stedin, er 
bevinden zich geen bouwwerken op de aanwezige kabels. Daarom kan de grond in principe worden 
verkocht met het vestigen van een zakelijk recht (recht van opstal) of verhuurd met een bepaling 
waarin de ligging van en de toegang tot de kabel/leiding wordt gewaarborgd. 
 
2.13.4 Verjaring 
Uit onderzoek is gebleken dat waarschijnlijk bij geen van de 4 ingebruiknames sprake is van verjaring. 
 
2.13.5 Participatieavond 
Zie paragraaf 2.4.5. 
 
2.13.6 Conclusie 
Bij de situatie waarin zich geen kabels en/of leidingen in de strook grond bevinden, kan de 
ingebruikname worden afgehandeld conform het vastgestelde beleid. Bij de overige 3 situaties waarin 
zich een waterleiding van Vitens of een laagspanningskabel van Stedin in de strook grond bevindt, is 
er (waarschijnlijk) geen veiligheidsrisico, waardoor ook deze ingebruiknames op basis van het 
vastgestelde beleid kunnen worden afgehandeld (koop/huur/teruggeven). Gaat de in gebruik genomen 
grond over in eigendom van de gemeente naar de bewoner dan dient een recht van opstal te worden 
gevestigd ten behoeve van de eigenaren. 
 
Hieronder volgt een schematische weergave van de conclusie. 
 
Koopwoningen 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 
1 Verkoop/verhuur/teruggeven 
3 Verkoop/verhuur/teruggeven met recht van 

opstal 
Totaal: 4  
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2.14 Spechtenkamp 
 
2.14.1 Geregistreerd en ongeregistreerd grondgebruik 
In de wijk Spechtenkamp zijn door het Kadaster 37 ingebruiknames geïnventariseerd. Bij geen van 
deze adressen is het grondgebruik door middel van een overeenkomst geregeld. Bij het nalopen van 
de inventarisatie is bij 3 ingebruiknames twijfel of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van 
gemeentegrond. Deze situaties dienen ter plaatse te worden bekeken om te kunnen concluderen of 
daadwerkelijk grond in gebruik is. 
 
2.14.2 Verhouding koop- en huurwoningen 
Nabij huurwoningen bevinden zich 34 ingebruiknames. ‘Stichting Bedrijfspensioenfondes met elkaar’ 
is de eigenaar/verhuurder. De overige 3 ingebruiknames bevinden zich nabij koopwoningen.  
 
2.14.3 Kabels en leidingen 
2.14.3.1 Algemeen 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij een huur- of koopwoning als we kijken naar de 
aanwezigheid van kabels en leidingen in de in gebruik genomen grond.    
 
Koopwoningen 
In de stroken gemeentegrond die bij een koopwoning zijn betrokken, liggen in 2 gevallen riolering 
(riool onder druk en riool vrij verval). Het derde geval is vrij van kabels en/of leidingen.  
 
Huurwoningen 
Bij 24 huurwoningen waar sprake is van gebruik van gemeentegrond, liggen één of meerdere kabels 
dan wel leidingen. Dit betekent dat de overige 10 situaties vrij zijn van kabels en/of leidingen.   
 
2.14.3.2 Vitens 
In de wijk Spechtenkamp bevinden zich geen adressen waarbij een waterleiding door in gebruik 
genomen grond loopt.  
 
2.14.3.3 Stedin 
Bij 1 adres (huurwoning) is er grond in gebruik en loopt er een kabel of leiding van Stedin door de 
ingebruikname. Er is geen sprake van een veiligheidsrisico. De grond kan in principe worden verkocht 
met het vestigen van een zakelijk recht (recht van opstal) of verhuurd met een bepaling waarin de 
ligging van en de toegang tot de kabel/leiding wordt gewaarborgd. 
 
2.14.4 Verjaring 
Hieronder maken wij een onderscheid in situaties bij huur- of koopwoningen. 
 
Koopwoningen 
Als wij kijken naar de luchtfoto uit 1994 en de informatie uit 1992, dan is in 2 van de 3 situaties 
vermoedelijk sprake van verjaring. In het derde geval kan, op basis van de beschikbare informatie, 
van verjaring geen sprake zijn.  
 
Huurwoningen 
Bij alle 34 huurwoningen is de gemeentegrond meer dan twintig jaar ingericht als tuin. In 1 situatie 
gaat het om een gedeelte van de huidige ingebruikname waarvan gesteld kan worden dat deze meer 
dan twintig jaar ingericht is als tuin. Dit betekent dat in dit geval mogelijk het gebruik van het niet 
verjaarde gedeelte van het perceel alsnog moet worden geregeld volgens beleid. 
  
2.14.5 Participatieavond 
Zie paragraaf 2.4.5. 
 
2.14.6 Conclusie 
 
Koopwoningen 
Op basis van bovengenoemde uitkomsten, kan worden geconcludeerd dat in 1 van de 3 situaties nabij 
een koopwoning zich geen onwenselijke situatie voordoet gelet op de aanwezigheid van kabels of 
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leidingen. In deze situatie is geen sprake van verjaring. Bij dit adres kan de reguliere aanpak worden 
gevolgd op basis van het vastgestelde beleid.  
 
Bij de overige 2 situaties ligt een riolering (riool vrij verval of riool onder druk) in de in gebruik genomen 
strook gemeentegrond. Bij deze 2 situaties is waarschijnlijk sprake van verjaring. Deze situaties 
kunnen conform beleid worden afgehandeld (verjaring met vestiging van een recht van opstal).  
 
Huurwoningen 
‘Stichting Bedrijfspensioenfonds met elkaar’  is eigenaar/verhuurder van de 34 huurwoningen in 
Spechtenkamp. In het volgende hoofdstuk (3.3.4) gaan wij in op het proces om gebruik van 
gemeentegrond nabij huurwoningen te regelen. Allereerst gaan we in gesprek met Stichting 
Bedrijfspensioenfonds  om de situaties te bespreken en op te lossen. We gaan er vanuit dat we een 
totaalregeling treffen met de stichting om het gebruik van gemeentegrond bij alle situaties in de gehele 
gemeente waarbij Stichting Bedrijfspensioenfonds eigenaar/verhuurder is, te regelen. Mocht dit niet 
lukken, dan zullen we de huurders aanschrijven om het gebruik te regelen.     
 
Bij géén enkele situatie is sprake van een veiligheidsrisico door Stedin of Vitens. Het gebruik van 
gemeentegrond nabij de 34 huurwoningen kan dus conform beleid worden afgehandeld met Stichting 
Bedrijfspensioenfond. In alle 34 gevallen is waarschijnlijk sprake zijn van verjaring, waarvan bij 24 
situaties een recht van opstal moet worden gevestigd wanneer het eigendom overgaat van de 
gemeente naar Stichting Bedrijfspensioenfond. 
 
Hieronder volgt een schematische weergave van de conclusie. 
 
Koopwoningen 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 
1 Verkoop/verhuur/teruggeven 
2 Verjaring met recht van opstal 
Totaal: 3   
 
Huurwoningen (regelen met eigenaar/verhuurder) 
Aantal situaties nabij een huurwoning Conclusie 
10 Verjaring 
24 Verjaring met recht van opstal 
Totaal: 34  
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2.15 Totaalschema 
 
Koopwoningen 
Aantal situaties nabij een koopwoning Conclusie 
77 Verkoop/verhuur/teruggeven 
81 Verjaring 
19 Verkoop/verhuur/teruggeven met recht van 

opstal 
227 Verjaring met recht van opstal  
2 Verkoop/verhuur/teruggeven en verplaatsen 

bouwwerk i.v.m. veiligheidsrisico Stedin 
12 Verjaring en verplaatsen bouwwerk i.v.m. 

veiligheidsrisico Stedin 
Totaal: 418  
 
Huurwoningen (regelen met eigenaar/verhuurder) 
Aantal situaties nabij een huurwoning Conclusie 
9 Verkoop/verhuur/teruggeven 
22 Verjaring 
4 Verkoop/verhuur/teruggeven met recht van 

opstal 
42 Verjaring met recht van opstal  
0 Verkoop/verhuur/teruggeven en verplaatsen 

bouwwerk i.v.m. veiligheidsrisico Stedin 
4 Verjaring en verplaatsen bouwwerk i.v.m. 

veiligheidsrisico Stedin 
Totaal: 81  
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3 Uitvoeringsplan 
 
3.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk maakten we de problematiek rondom het oneigenlijk grondgebruik nabij kabels 
en/of leidingen van met name die van Stedin en Vitens inzichtelijk. Belangrijk is vervolgens om te 
bepalen hoe we met deze problematiek omgaan, zodat voor de bewoners van Maarssenbroek 
duidelijk is wat de ingebruikname op de kabel en/of leiding concreet voor hen betekent.  
 
De gemeente wil het probleem samen met bewoners van Maarssenbroek, Stedin en Vitens 
projectmatig en wijkgericht aanpakken. In dit hoofdstuk schetsen wij het plan hiertoe. Allereerst gaan 
wij in op de projectmatige, wijkgerichte aanpak. Daarna schetsen wij het proces om het gebruik van 
gemeentegrond te regelen: we staan stil bij de communicatie, het aanschrijven van de bewoners, de 
mogelijkheden die er zijn om het grondgebruik te regelen, verjaring, het grondgebruik nabij woningen 
van de woningstichting, het vestigen van een recht van opstal, het oplossen van de veiligheidsrisico’s 
met de nutsbedrijven en tot slot staan we stil bij de notariële afwikkeling. 
 
3.2 Projectmatige, wijkgerichte aanpak 
De problematiek in Maarssenbroek zal op een projectmatige, wijkgerichte werkwijze worden 
aangepakt. Dit betekent dat bewoners wijk voor wijk worden geïnformeerd over hun situatie en dat pas 
met de volgende wijk wordt gestart als de voorgaande wijken (nagenoeg) zijn afgerond. De wijken met 
de grootste veiligheidsrisico’s krijgen prioriteit.  
 
Een andere benadering zou kunnen zijn dat eerst de situaties waarbij zich een veiligheidsrisico 
afspeelt worden opgepakt. Voor deze aanpak is niet gekozen, omdat een wijkgerichte aanpak de 
voorkeur heeft. Dit zorgt met name op communicatief vlak voor een gelijktijdige en eenduidige 
behandeling van alle inwoners in de desbetreffende wijk. 
 
3.2.1 Planning 
De projectmatige, wijkgerichte aanpak vindt plaats op basis van een heldere planning. Op basis van 
de uitkomsten van de inventarisatie zou het logisch zijn om met de wijken Boomstede, Reigerskamp 
en Bloemstede te starten. In deze wijken bevinden zich namelijk de meeste ingebruiknames (en dus 
de meeste veiligheidsrisico’s) nabij koopwoningen. De totale duur van het project zal vermoedelijk zo’n 
anderhalf à twee jaar zijn. Uitgangspunt is dat de planning in alle redelijkheid plaatsvindt: als het 
project daardoor minder of meer tijd in beslag neemt dan begroot, vindt er op- of afschaling plaats 
indien nodig. 
 
De planning ziet er momenteel als volgt uit.  
Activiteit Planning 
Opstellen uitvoeringsplan 24 januari – 21 februari 2017 
Raadsinformatieavond 21 februari 2017 
Raadscommissie Maart 2017 
Besluit door Raad 4 april 2017 
Europese aanbesteding April – juni 2017 
Start uitvoeringsplan in wijken Bloemstede, 
Boomstede en Reigerskamp 

Augustus - september 2017 

Start uitvoeringsplan overige wijken 2018 
 
3.2.2 Project Grondgebruik 
Parallel aan dit project, loopt het project Grondgebruik. Doel van het project Grondgebruik is, kort 
samengevat, het gemeente breed regelen van het grondgebruik. Het project Grondgebruik heeft op 
vele punten raakvlakken met het project rondom de geluidswal Maarssenbroek (hierna: project 
geluidswal); één van de doelen van het laatste project is immers ook het regelen van het 
grondgebruik. Voor zover mogelijk, zal de aanpak van het project geluidswal worden afgestemd met 
de gemeente brede aanpak. 
 
3.3 Proces regelen gebruik van gemeentegrond 
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Hieronder wordt het proces om het gebruik van de gemeentegrond te regelen toegelicht.  
 
3.3.1 Communicatieplan  
Een essentieel uitgangspunt tijdens het project geluidswal is duidelijke, heldere en positieve 
communicatie richting de bewoners die het betreft. Doel daarbij is dat de noodzaak van het project 
wordt belicht zodat er draagvlak onder de bewoners ontstaat om mee te werken met het project, met 
name indien zich een veiligheidsrisico afspeelt. Belangrijk onderdeel hiervan zijn de 
participatieavonden die in januari plaatsvonden. In het vervolgtraject zijn de volgende 
communicatiemiddelen van belang: 
 

• Interne kick-off bijeenkomst met klankbordgroep 
• Bewonersavonden 
• Informeren van wijkraden en woningstichtingen 
• Flyer met algemene informatie over het project 
• Een artikel in de plaatselijke krant 
• Persbericht 
• Het inrichten van een website en een apart e-mailadres 
• Persoonlijke communicatie in het vervolgtraject (keukentafelgesprekken) 
• In de wijken zelf een ruimte huren waarbij de drempel laag is om langs te komen. Dit 

bevorderen middels onder andere inloopdagen/inloopspreekuren. 

3.3.2 Aanschrijven 
Conform de vooraf vastgestelde planning worden de bewoners per wijk aangeschreven. Indien er een 
informatieavond wordt gehouden, worden de aanschrijvingen na deze avond verstuurd. Vindt er een 
inloopmiddag plaats, dan volgen de aanschrijvingen na deze middag. Zoals gezegd zijn er twee type 
ingebruiknames: de ingebruiknames met en de ingebruiknames zonder veiligheidsrisico. Zoals 
hierboven al aangegeven, vindt er bij de dossiers met een veiligheidsrisico standaard een bezoek van 
de projectmedewerkers plaats. De dossiers zonder veiligheidsrisico kunnen worden opgedeeld in de 
volgende categorieën: 
 
Categorie Hoe wordt dossier opgepakt? 
1. Verjaring Bewoners ontvangen een brief waarin de 

verjaring (gedeeltelijk)  wordt erkend (zie 
paragraaf 3.3.3) 

2. Verjaring met recht van opstal Zelfde als punt 1. Bij de overdracht van de 
grond wordt een recht van opstal gevestigd. 

3. Verkoop/verhuur/teruggeven Bewoners ontvangen een brief met uitleg over 
hun situatie en hen wordt de grond te koop 
aangeboden. 

4. Verkoop/verhuur/teruggeven met vestigen 
recht van opstal 

Zelfde als punt 3. Overdracht vindt altijd plaats 
met het vestigen van een recht van opstal en 
als gekozen wordt voor verhuur, wordt in de 
overeenkomst een bepaling opgenomen die 
toegang borgt. 

 
Omdat in deze dossiers geen veiligheidsrisico speelt, kunnen de dossiers conform de gemeente brede 
aanpak worden afgehandeld. De documenten die hierop van toepassing zijn, betreffen; 
- Nota Restgroen 2016 
- Revindicatiebeleid 
In deze documenten zijn de mogelijkheden om het grondgebruik te regelen benoemd en wordt 
beschreven hoe gehandeld wordt als bewoners het grondgebruik niet wensen te regelen conform de 
mogelijkheden die blijken uit het beleid. Ook bij de dossiers waar geen veiligheidsrisico speelt, is 
persoonlijke communicatie van essentieel belang en vinden er, op verzoek van bewoners, 
keukentafelgesprekken plaats. 
 
3.3.3 Verjaring 
Los van de mogelijkheden die er zijn om het grondgebruik te regelen, kan ook sprake zijn van 
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verjaring. Als grond al lange tijd op een bepaalde manier door een bewoner wordt gebruikt, kan de 
grond van rechtswege in eigendom over zijn gegaan van de gemeente naar de bewoner. De 
gemeente is in dat geval niet langer eigenaar van de grond en kan hierop geen aanspraak meer 
maken. Er zijn twee soorten verjaring: verkrijgende verjaring (termijn van 10 jaar) en bevrijdende 
verjaring (termijn van 20 jaar). Bij beide soorten verjaring dient gedurende 10 dan wel 20 jaar sprake 
te zijn van bezit. Om in aanmerking te kunnen komen voor verkrijgende verjaring, dient een bewoner 
daarnaast juridisch te goeder trouw te zijn. Dit is niet vereist bij bevrijdende verjaring. Hieronder 
worden beide termen nader toegelicht. 
 
3.3.3.1 Bezit 
Bij verjaring is het essentieel dat de grond die bij bewoners in gebruik is op een bepaalde manier 
wordt gebruikt. In de jurisprudentie - uitspraken gedaan door rechters - is uitgewerkt wanneer van 
bezit sprake is. Het komt er op neer dat een bewoner zich als eigenaar moet hebben gedragen van de 
strook gemeentegrond. Dit kan een bewoner bijvoorbeeld doen door om de tuin, inclusief de strook 
gemeentegrond, een haag te plaatsen. Op die manier eigent de bewoner zich de gemeentegrond toe 
en heeft hij de exclusieve macht over de strook grond. Ook het plaatsen van een bouwwerk op 
gemeentegrond is aan te merken als ‘bezit’. Wat niet voldoende is, is het enkel aanbrengen van 
beplanting op de strook gemeentegrond of het onderhouden ervan. De rechter oordeelt dat in die 
gevallen bezit niet kan worden aangenomen. Onlangs is in een zaak bevestigd dat het met name bij 
stroken gemeentegrond lastig is aan te tonen dat sprake is van bezit, omdat stroken publiek eigendom 
naar haar aard vaak door bewoners worden onderhouden. 
 
3.3.3.2 Te goeder trouw 
Een bewoner is juridisch gezien te goeder trouw als hij of zij niet kón of behoorde te weten dat de 
strook gemeentegrond die in gebruik is niet bij zijn of haar perceel behoorde. Hier is bijna nooit sprake 
van omdat het de taak van de notaris en het Kadaster is alle gegevens tijdens de overdracht 
zorgvuldig te controleren. Het enkele feit dat de bewoner niet wist dat er een strook gemeentegrond in 
gebruik is, is dus niet voldoende om te goeder trouw te zijn. Alleen als bijvoorbeeld in de akte van 
overdracht een fout is gemaakt, waardoor de bewoner niet kon weten dat de strook gemeentegrond 
niet bij de aankoop van het huis behoorde, kan een bewoner hier mogelijk een beroep op doen. Wel 
dient in dat geval ook van bezit sprake te zijn. 
 
3.3.3.3 Verjaring in de wijken 
Of sprake is van verjaring, is beoordeeld aan de hand van een luchtfoto uit 1994 en daarnaast is 
gebruik gemaakt van informatie van de gemeente daterend uit 1992. De luchtfoto en de informatie zijn 
vergeleken met de huidige situatie. Er is alleen getoetst of sprake is van bevrijdende verjaring, niet 
van verkrijgende verjaring. De reden hiervoor is dat om te onderzoeken of sprake is van verkrijgende 
verjaring, alle aktes dienen te worden opgevraagd. Dit is een kostbaar en arbeidsintensief proces en 
verkrijgende verjaring komt zelden voor. 
 
Op basis van het onderzoek blijkt dat in totaal in 78 % vermoedelijk sprake is van gehele of 
gedeeltelijke bevrijdende verjaring. De werkwijze in deze dossiers is dat de gemeente zelf op 
voorhand bekijkt of de strook gemeentegrond (gedeeltelijk) is verjaard. Is dit op basis van de 
beschikbare informatie aannemelijk, dan wordt dit per brief aan de bewoner bevestigd en kan de 
bewoner overgaan tot notariële afwikkeling. Is er twijfel omdat of vermoedelijk slechts een gedeelte is 
verjaard of omdat de situatie niet goed op de foto’s is te zien, dan wordt bewoners verzocht 
bewijsmateriaal aan te leveren indien zij een beroep op verjaring willen doen.   
 
3.3.4 Woningstichtingen  
In 81 gevallen wordt er grond gebruikt nabij een huurwoning. Het is niet wenselijk om het 
grondgebruik met de huurders te regelen: zij kunnen de grond niet kopen en conform de nota 
restgroen wordt terughoudend omgegaan met de verhuur van restgroen. In deze situaties zal daarom 
eerst met de eigenaar, vaak een woningstichting, in gesprek worden getreden om te bekijken hoe zij 
het grondgebruik nabij haar woningen wil regelen. Uitgangspunt tijdens deze gesprekken zal 
overdracht van de grond zijn. Dit is zowel voor de gemeente als voor de woningstichting zelf de meest 
wenselijke optie: de gemeente heeft geen verhuuradministratie en de woningstichting kan de 
woningen rechtmatig verhuren inclusief de strook gemeentegrond. Vermoedelijk zullen veel huurders 
niet op de hoogte zijn van het feit dat zich een strook gemeentegrond nabij de huurwoning bevindt, 
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dus met overdracht van de gronden aan de woningstichting wordt ook weerstand onder de huurders 
voorkomen. 
 
3.3.5 Recht van opstal  
Zoals al eerder in dit plan van aanpak benoemd, moet in veel dossiers een recht van opstal worden 
gevestigd. Volgens de wet is het recht van opstal een zakelijk recht om in, op of boven een 
onroerende zaak van een ander gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te 
verkrijgen. Met Stedin en Vitens zal in overleg worden getreden om te kijken of zij 
standaardvoorwaarden kunnen opstellen die bij het vestigen van het recht van opstal van toepassing 
kunnen worden verklaard. Op die manier hoeft niet per situatie te worden bekeken onder welke 
voorwaarden het recht van opstal wordt gevestigd. Een recht van opstal wordt gevestigd door de 
notaris en vindt idealiter tegelijk met de overdracht van de grond plaats (zie verder paragraaf 3.3.7).  
 
3.3.6 Oplossing veiligheidsrisico’s nutsbedrijven  
In 18 situaties is sprake van een veiligheidsrisico. Zoals gezegd vindt in deze situaties standaard een 
bezoek van de projectmedewerkers plaats. Zij treden met de bewoners in gesprek en leggen hen uit 
waarom er in hun situatie sprake is van een veiligheidsrisico. Tijdens de gesprekken wordt de 
noodzaak tot verwijdering of verplaatsing van het bouwwerk toegelicht en ontstaat hopelijk draagvlak 
onder de bewoners om, ook in hun eigen belang, mee te werken aan het verwijderen of verplaatsen 
van het bouwwerk. Uitgangspunt is dus een minnelijke regeling in onderlinge afstemming met Vitens 
en Stedin. Met de bewoners wordt meegedacht en wordt bekeken wat noodzakelijk is om het 
veiligheidsrisico weg te nemen. In het geval dat een minnelijke regeling niet tot het gewenste resultaat 
leidt, volgt in een later stadium fase 3 (handhaving). Fase 3 staat gepland voor juli 2019 – januari 
2019. 
 
3.3.7 Notariële afwikkeling 
De laatste stap bij overdracht van grond is de notariële afwikkeling. De gemeente gaat op zoek naar 
een projectnotaris, die gedurende het project de notariële werkzaamheden voor een redelijke prijs 
verzorgt. Het is echter aan de kopers om te besluiten naar welke notaris zij wensen te gaan. Met een 
projectnotaris voorziet de gemeente de bewoners in ieder geval van duidelijke informatie over de 
kosten.  
 
Als er geen kabels en/of leidingen in de grond liggen en er daarvoor dus niks geregeld hoeft te 
worden, vindt overdracht op kosten van de bewoner plaats (akte van levering of akte van verjaring). 
Als er wel kabels en/of leidingen in de grond liggen, dient er zoals gezegd mogelijk een recht van 
opstal gevestigd te worden. Als er zich een kabel en/of leiding van Vitens of Stedin in de grond 
bevindt, dient sowieso een zakelijk recht van opstal te worden gevestigd. De gemeente is voornemens 
de kosten voor het vestigen van een recht van opstal bij kabels en/of leidingen van Vitens of Stedin 
voor haar rekening te nemen. Om deze kosten te beheersen, wordt waarschijnlijk per wijk een akte 
opgesteld waarin het zakelijk recht wordt gevestigd.  
 
 
 

4 Juridische aspecten 
 
Tot slot volgen hieronder nog drie belangrijke juridische aspecten die met de projectmatige en 
wijkgerichte aanpak samenhangen. 
 

• Recht van opstal  
In veel dossiers moet een recht van opstal worden gevestigd. Volgens de wet is het recht van 
opstal een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander gebouwen, 
werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. Zonder recht van opstal zou 
de opstal (in dit geval een kabel of leiding) door natrekking eigendom worden van de eigenaar 
van de grond. Een recht van opstal wordt middels een notariële akte gevestigd en vindt 
idealiter tegelijk met de overdracht van de grond plaats.  
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• Bestemmingsplan 
Op het moment dat een overdacht van grond heeft plaatsgevonden, hetzij door aankoop hetzij 
door verjaring, is de grond niet langer van de gemeente. Deze privaatrechtelijke overdracht 
heeft echter geen consequenties voor de publiekrechtelijke bestemming van de grond. 
Daarom moet, als het project is voltooid, de bestemming worden aangepast conform het 
gebruik van de grond op dat moment. Hiertoe zal te zijner tijd een veegplan worden opgesteld. 
 

• Vergunning bouwwerken 
In het project geluidswal wordt het grondgebruik geregeld. Daar waar nodig vanwege 
veiligheidsrisico’s worden bouwwerken verplaatst of verwijderd. Ook hier geldt: dat het 
grondgebruik wordt geregeld, betekent niet dat ook automatisch publiekrechtelijk toestemming 
wordt verleend voor de aanwezigheid van het bouwwerk. Hiervoor gelden andere, 
publiekrechtelijke regels. Het is voor rekening en risico van de bewoner om deze 
publiekrechtelijke toestemming aan te vragen. 
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