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Aan de leden van de Gemeenteraad 

Gemeente Haarlem 

Postbus 511  

2003 PB Haarlem 

  

 

Geachte leden van de Gemeenteraad, 

 

Graag vragen wij opnieuw uw aandacht voor de kwestie van de overdracht van de voortuinen in de 

Geneesherenbuurt in  Schalkwijk, die eerder dit jaar aan de orde kwam in de Commissie Bestuur. 

In de vergadering van de commissie Bestuur van 13 juni 2019 werd door alle Raadsfracties unaniem 

geconcludeerd dat de rechtsgrond waarop de betreffende huiseigenaren door de Gemeente werden 

aangepakt voor het gebruik van de voortuinen, namelijk “oneigenlijk gebruik” in relatie tot het pro-

ject “oneigenlijk gebruik gemeentegrond” , juridisch gezien volstrekt onjuist was. Gesteld werd dat 

juist de huiseigenaren de onderhoudstaak hebben overgenomen die de Gemeente tientallen jaren 

heeft laten liggen en waarvoor feitelijk door de huiseigenaren bij aankoop van het huis aan de Ge-

meente is betaald maar waarvoor zij nooit zijn gecompenseerd. 

Ook door de Gemeente werd in een gesprek van huiseigenaren met de projectleider Joost Bolwidt op 

4 juni 2019 erkend dat in de Geneesherenbuurt sprake is van een bijzondere situatie, mede gelet op 

de raadsbesluiten van 1966 en 1981, maar dat het aan de politiek was om daarover uitspraken te 

doen en evt. af te wijken van het generieke beleid in het kader van het project “oneigenlijk gebruik 

gemeentegrond”.  

Ook Burgemeester Wienen erkende in de vergadering van de commissie Bestuur van 13 juni 2019  

dat in dezen 100% geen sprake was van landjepik, de grondslag voor het project ‘Oneigenlijk gebruik 

gemeentegrond” maar hij kon zich niet verenigen met de visie van de Commissie Bestuur dat de 

voortuinen dan maar, net als eerder, om niet aan de huiseigenaren zouden moeten worden overge-

dragen. Volgens juristen zou dit leiden tot precedenten die in het vervolg van dit handhavingsproject 

de gemeente in problemen zou kunnen brengen. Bovendien vertegenwoordigden de voortuinen een 

economische waarde die anders verloren zou gaan voor de Gemeente.  

Hiermee werd door hem volledig voorbijgegaan aan de historische achtergrond van dit probleem en 

de door de Gemeente eerder gewekte verwachtingen richting huiseigenaren in de Geneesheren-

buurt. 

De commissie Bestuur gaf aan zich niet te herkennen in de harde opstelling van de Gemeente en 

vroeg de Burgemeester om een passende en definitieve oplossing te bieden die recht zou doen aan 

deze huiseigenaren zonder gedwongen aankoop, en niet gebaseerd op de regeling “oneigenlijk ge-

bruik gemeentegrond”. Van belang hierbij is met name : 

1. het drie maal door de gemeente aangegeven beleidsvoornemen dat de Gemeente van de 

voortuinen en het daarbij gebonden onderhoud  in de Geneesherenbuurt af wilde door over-

dracht om niet naar de huiseigenaren, 



2. de door  de oorspronkelijke eerste eigenaren van de woningen betaalde som geld in de koop-

som als bijdrage in aanleg, beheer, en onderhoud van de voortuinen door de Gemeente ter-

wijl dit effectief maar enkele jaren is uitgevoerd 

3. de hiervoor door de Gemeente onterecht ingehouden winst door het niet handelen van de 

Gemeente conform de gemaakte onderhoudsovereenkomst niet aan de huiseigenaren te 

goede is gekomen, waardoor feitelijk al ruim voor dit stukje grond is betaald. 

 

Oplossingsrichting 

In de Commissie Bestuur werden diverse definitieve oplossingen aan de gemeente voorgesteld, 

waarin de eigendom van de grond vastgelegd werd voor de gemeente en het gebruik aan de huisei-

genaren.  Tevens werd vanuit de Commissie een link gelegd naar de aktie Steenbreek waarbij de be-

woners aangemoedigd zouden kunnen worden een deel van de thans verharde voortuinen in een 

echte tuin om te zetten en de voortuinen vrij te maken van allerlei op- en aanbouwsels. Ook de aan-

wezige bewoners gaven aan dit als een goed idee te zien. 

Bij brief d.d. 19 november 2019 aan 30 huiseigenaren van de Prof.Eijkmanlaan en de Prof.Kouwer-

straat  biedt de Gemeente voor de huidige 30 huiseigenaren (voorbijgaand aan het feit dat er in de 

Geneesherenbuurt geschat ca 180 huiseigenaren met dit probleem te maken hebben.. ) echter alleen 

een gebruiksovereenkomst “om-niet” aan met een koopoptie aan voor het gebruik van de voortuin 

in de vorm van een te vestigen erfdienstbaarheid omdat daarmee inschrijving in het Kadaster is ge-

waarborgd.  

Met als argument dat de Gemeente primair de voorkeur blijft houden voor het definitief kadastraal 

overdragen van de voortuinen aan de eigenaren van de woning en de erfdienstbaarheid feitelijk on-

gewenst acht wordt deze slechts tijdelijk gevestigd totdat de woning wordt verkocht, waarna de ge-

meente de nieuwe huiseigenaar weer voor de keus zal stellen de voortuin te kopen dan wel over te 

dragen aan de gemeente. Wat de Gemeente daar mee gaat doen, hoe inrichting en beheer geregeld 

wordt etc. is wederom niet aangegeven en geregeld…  

 

Conclusie en aanbeveling 

Feitelijk wordt met dit voorstel door de Gemeente keihard vastgehouden aan de beleidslijn van begin 

2019 met alleen een tijdelijke oplossing voor de huidige huiseigenaren die niet tot koop willen of 

kunnen overgaan.  

Tot onze teleurstelling wordt in het voorstel ook volstrekt voorbij gegaan aan en niet gereageerd op 

alle argumenten en bewijsstukken die de afgelopen maanden door de huiseigenaren en de Commis-

sie Bestuur aan de Gemeente zijn aangeleverd tijdens diverse overlegsituaties. De betreffende huisei-

genaren voelen zich hiermee niet serieus genomen door de Gemeente.  

De Gemeente zet ons inziens geen enkele stap om te voldoen aan de eis van de Commissie Bestuur 

en de huiseigenaren om te komen tot een definitieve regeling die recht doet aan de rechten van de 

huiseigenaren, maar kijkt alleen naar eigen belang.  Te verwachten valt dat hierdoor de discussie op 

korte termijn opnieuw zal oplaaien nu enkele huiseigenaren te kennen hebben gegeven hun huis te 

gaan verkopen en er gezien de leeftijdsopbouw van de buurt meer verschuivingen te verwachten 

zijn.  

 

Het bevreemdt en irriteert de huiseigenaren dat de Gemeente bijna 5 maanden nodig heeft gehad 



om dit  voorstel te ontwikkelen dat in deze oude gemeentelijke beleidslijn past terwijl in de aangege-

ven oplossingsrichtingen de beheersovereenkomst of erfdienstbaarheid direct door de huiseigenaren 

op tafel was gelegd als alternatief voor het voorstel van de gemeente. De thans gekozen oplossing 

wordt door de buurt gezien als een tijdelijk doekje voor het bloeden, waarbij volstrekt voorbij gegaan 

wordt aan de wens een definitieve oplossing in deze materie te bieden.  

Wij vragen de Raad van de Gemeente Haarlem dan ook om alles in het werk te stellen om de ons in-

ziens gerechtvaardigde eis van deze groep huiseigenaren én de uitdrukkelijke wens van de Commis-

sie Bestuur om een passende en definitieve oplossing te bieden tot uiting te laten komen in een be-

sluit, waarbij het huidige voorstel van de Gemeente voor het vestigen van een tijdelijke erfdienst-

baarheid wordt omgezet naar het vestigen van een eeuwigdurende erfdienstbaarheid. Hiermee zou 

het probleem zowel voor de Gemeente als voor de huizenbezitters op een faire manier zijn opgelost. 

Mocht de Gemeente aan het nu ingenomen standpunt blijven vasthouden en een besluit van de 

Raad voor eeuwigdurende erfdienstbaarheid naast zich neer leggen wordt de stap naar de Rechter 

zeker overwogen waarin de specifieke situatie aan de kaak wordt gesteld. 

 

Hoogachtend,  

 

W.D. Prins  

 

M.C. van Rijn 

 


