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 Gronden aan de Hoofdgroenstructuur onttrekken om verkoop hiervan mogelijk te maken 
 

 
 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
Gronden in eigendom van de gemeente Dronten gelegen achter Rozemarijn 149-159, 
Kruidendreef 165 te Dronten, Het Erf 89 te Biddinghuizen en De Trippen 48 te Swifterbant aan 
de Hoofdgroenstructruur te onttrekken om verkoop hiervan mogelijk te maken. 
 
INHOUD 

INLEIDING 

De beoordeling van de kwesties rondom het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond leidt in een 
aantal gevallen tot een gewijzigd inzicht ten opzichte van de oorspronkelijke grondhouding. 
 
ARGUMENTEN 

De betreffende gronden vallen in de hoofdgroenstructuur zoals deze is opgenomen in het 
Groenbeleidsplan Dronten 2006-2015. Het Groenbeleidsplan is door uw raad vastgesteld. Het 
onttrekken van de gronden aan de Hoofdgroenstructuur voor Dronten, Biddinghuizen en 
Swifterbant leidt tot aanpassing van deze structuur en de besluitvorming hieromtrent is 
voorbehouden aan uw raad. 
 
- De Rozemarijn 149-159 en Kruidendreef 165 te Dronten (tekening 1) 
Uw raad heeft op 26 september 2013 besloten gronden aan de Hoofdgroenstructuur te 
onttrekken om verkoop mogelijk te maken bij Rozemarijn 149-159 en Kruidendreef 165 te 
Dronten. Ter uitvoering van uw besluit hebben wij de eigenaren van de voorliggende percelen 
de gronden met een breedte van 1.00 meter te koop aangeboden. Het aanbod van 1.00 meter 
was een gemiddelde van de overtredingen.  
 
Gelet op het aantal vierkante meters dat wij hen te koop aanbieden, vinden zij dit aanbod niet in 
verhouding staan met de bijkomende kosten van de notaris, de overdrachtsbelasting en het 
Kadaster. Deze bijkomende kosten zijn in de meeste gevallen hoger dan de grondprijs. Daarbij 
is door meerdere eigenaren aangegeven dat zij hun tuin willen uitbreiden. Uit de inventarisatie 
is gebleken dat de meerderheid bereid is tot aankoop van de gronden met een breedte van 
2.00 meter. 
 
Voorgesteld wordt om een strook gemeentegrond met een breedte van 2.00 meter aan de 
hoofdgroenstructuur te onttrekken en deze te verkopen. 
 
- Het Erf 89 (tekening 2) 
Eind 2013 is de woning verkocht. De nieuwe eigenaar is door de oud eigenaar niet 
geïnformeerd over het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. De oud eigenaar had een 
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beroep op verjaring gedaan. Uit de aangeleverde bewijsmiddelen is niet gebleken dat er sprake 
was van bezit van de gronden gedurende een onafgebroken periode van 20 jaar. Het beroep op 
verjaring is weerlegd en wij hebben de oud eigenaar verzocht de gronden te ontruimen en in 
oorspronkelijke staat terug te brengen.  
In tegenstelling tot de oud eigenaar wil de nieuwe eigenaar de gronden graag kopen om de 
ontstane situatie op te lossen. Verkoop is vanwege de ligging van de bewuste gronden in de 
hoofdgroenstructuur niet mogelijk.  

 
Door de oud eigenaar is een aantal jaren geleden een nieuwe schutting geplaatst en deze ligt in 
het verlengde van de erfafscheiding van Het Erf 91. Het terugbrengen van deze schutting zou 
een verspringing van de huidige achtergrens betekenen. Aangezien er sprake is van een 
situatie die door de eigenaar netjes en keurig wordt onderhouden zijn er geen bezwaren tegen 
verkoop van deze gronden. 

 
Voorgesteld wordt om een strook gemeentegrond met een breedte van 1.00 meter achter Het 
Erf 89 aan de hoofdgroenstructuur te onttrekken en deze te verkopen. 

 
- De Trippen 48 (tekening 3) 
De situatie bij De Trippen 48 is ietwat complex. De eigenaar is aangeschreven voor het in 
gebruik nemen van gemeentegrond gelegen achter zijn perceel. Zijn perceel bestaat uit twee 
kadastrale percelen.  
De strook gemeentegrond achter het hoofdperceel is sinds 1985 in bezit en hiervoor kan een 
geslaagd beroep op verjaring worden gedaan. Een beroep op verjaring is om deze reden ook 
erkend bij De Trippen 44. 
Door de eigenaar is in 1999 een strook gemeentegrond met een oppervlakte van 53 m2 
gelegen aan de zijkant van het hoofdperceel gekocht. De strook grond ligt evenwijdig aan het 
perceel en de achtergrens loopt gelijk met de kadastrale grens van het perceel. 
 
In 1999 is tevens een bouwvergunning verleend voor de bouw van een schuur op de nieuw, 
aangekochte strook gemeentegrond. De achterliggende gronden zijn toen ook in bezit genomen 
doordat deze door een hekwerk zijn afgeschermd.  
 
Het oneigenlijk grondgebruik is ontstaan in twee fasen. 

1. Direct nadat de woning is gekocht in 1985, achter het kadastrale hoofdperceel. Alle 
bewoners hebben toen een nieuwe ‘erfgrens’ gehanteerd en hierop een erfafscheiding 
aangebracht.  

2. Nadat de gronden in 1999 zijn gekocht en de schuur is gebouwd, achter het nieuwe 
kadastrale perceel.  

 
Door de eigenaar van het voorliggende perceel kan duidelijk en overtuigend worden bewezen 
dat de gronden achter het hoofdperceel sinds 1985 in bezit zijn genomen en sindsdien in bezit 
zijn. Echter de betreffende hoek is sinds 1999 in bezit genomen. Voor een geslaagd beroep op 
verjaring is het noodzakelijk dat er sprake is van een onafgebroken periode van 20 jaar. 
Hieraan voldoet hij niet. Dit betekent feitelijk dat de betreffende hoek ontruimd dient te worden. 
Wij zijn van mening dat dit om een maatwerk oplossing vraagt waar beide partijen het meest bij 
gebaat zijn.  
 
Voorgesteld wordt om de hoek die sinds 1999 in bezit is genomen te koop aan te bieden. Het 
betreft slechts 4 vierkante meter. 
 

 Het college 
 
 
 
 R. Kool mr. A.B.L. de Jonge 
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