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Uw kenmerk Uw brief van 24 april 2019

Onderwerp: voortuinen Professor Kouwerstraat/ Professor Eijkmanlaan

Geachte heer Prins en mevrouw Van Rijn,

In uw brief van 24 april jl. verzoekt u de gemeenteraad een standpunt in te nemen in de kwestie rond 
de voortuinen aan de Professor Kouwerstraat en Professor Eijkmanlaan die kadastraal gezien 
gemeentelijk eigendom zijn.

De raad van de gemeente Haarlem heeft op 22 september 2016 het Plan van Aanpak Oneigenlijk 
Gebruik van Gemeentegrond (2016/119221) en op 25 januari 2018 de nieuwe berekeningsmethodiek 
grondprijs bij het project Oneigenlijk Gebruik Gemeentegrond (2017/452678) vastgesteld. Aan die 
vaststelling ontleent het beleid zijn democratische legitimiteit. Het college van B&W voert 
momenteel het door de raad vastgestelde beleid uit. De brieven aan de bewoners van de eerder 
genoemde straten zijn daar een uitvloeisel van.

Uw brief van 24 april jl. is ter kennis gebracht aan de leden van de raad. Het staat u uiteraard vrij om 
de fracties in de raad rechtstreeks over dit onderwerp te benaderen. Hun contactgegevens kunt u 
vinden op https://eemeentebestuur.haarlem.nl/Gemeentebestuur.

Met vriendelijke groet,

Jos Wienen

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
Postbus 511, 2003 PB Haarlem
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W.D. Prins en M.C. van Rijn Haarlem, 24 april 2019

Aan de leden van de Gemeenteraad 
Gemeente Haarlem 
Postbus 511 
2003 PB Haarlem

Geachte leden van de Gemeenteraad,

Eind februari 2019 werd een groot aantal bewoners van de Geneesherenbuurt verrast door een brief 
van de gemeente Haarlem waarin werd aangegeven dat er niet legaal gebruik werd gemaakt van de 
voortuin bij hun woning. Deze brief was een resultante van het voornemen van de gemeente om ille
gaal gebruik van gemeentegrond aan te pakken en zo nodig onder dwang te doen stoppen.
Eerst en vooral was dit beleid gericht op het illegaal in gebruik nemen van stukjes plantsoen naast 
huizen, maar nu blijkt dat ook naar andere stukjes gemeentegrond wordt gekeken.

De bewoners die het betreft krijgen een aanbod van de gemeente om ca 24 vierkante meter voortuin 
van de gemeente over te nemen voor 0,05% van de recente WOZ waarde, hetgeen in de meeste ge
vallen neerkomt op ca 3.200-3.500 euro, kosten koper. In het kader van de gemeentelijke spijtopte- 
nantenregeling vindt hierop een korting van 10% plaats, waardoor een bedrag van gemiddeld 3.000 
euro resteert exd. kosten koper, een bedrag dat vooral voor jonge gezinnen, mensen met een klein 
pensioen of op bijstandsniveau enorm bezwaarlijk is.

HISTORIE GENEESHERENBUURT
Bij het opstellen van de bouwplannen voor de Geneesherenbuurt eind jaren zestig heeft de 
gemeente Haarlem nadrukkelijk het eigendom en onderhoud van de voortuinen in de betreffende 
straten aan de gemeente gehouden. Dit had onder meer ten doel een groenere wijk te organiseren 
als tegenspel tegen sommige (in die tijd) verarmde buurten in Schalkwijk waar door de bewoners 
niets of nauwelijks iets aan aanleg en onderhoud van voortuinen werd gedaan. Om de prijs van de 
woningen, met name bestemd voor ambtenaren van de gemeente Haarlem, onderwijs en politie laag 
te houden werd de grond voor de woningen in erfpacht uitgegeven aan de Grondmij te Amsterdam. 
De gemeente beplantte de voortuinen met een rijtje struiken en lage roosjes, aangevuld met gras èn 
deed 3-4 maal per jaar onderhoud. Na enkele jaren bleek dat de gemeente vanuit kostenbesparing 
nauwelijks iets meer deed aan onderhoud, reden waarom door veel bewoners van de Geneesheren
buurt de voortuin werd leeggehaald en door hen zelf ingericht met struikjes, voorjaarsgoed en bloei
ende vaste planten. Hierop trok de gemeente zich terug uit het onderhoud op enkele tuintjes in de 
Geneesherenbuurt na waarvan de bewoners eisten dat de gemeente zich hield aan haar onder
houdsplicht. Omdat onderhoud van die paar tuintjes in de Geneesherenbuurt uiteindelijk te duur 
werd, besloot de gemeente in 1983 de voortuinen in eigendom af te stoten.
Aan bewoners met eenhuis op eigen grond werd een aanbod gedaan de voortuin voor het symboli
sche bedrag van één gulden over te nemen van de gemeente. In nagenoeg alle gevallen zijn deze 
voortuinen in een collectieve akte van overdracht van 12 juli 1983 voor notaris van den Bosch te 
Haarlem in eigendom overgédragén aan de eigenaren van woningen op eigen grond.



Aan de bewoners met een huis op erfpacht, het merendeel van de Geneesherenbuurt, werd door de 
gemeente een dergelijk aanbod echter niet gedaan. Waarom de grond door de gemeente niet is 
overgedragen aan de Grondmij is tot nu toe niet duidelijk geworden.

Het feit dat eigenaren van woningen op erfpacht toen geen aanbod van de gemeente hebben gehad 
maar nu geconfronteerd worden met een rekening van ca 3.000 euro staat in schril contrast met wat 
eigenaren van de grond destijds hebben moeten betalen om deze voortuinen in eigendom te verkrij

gen.
Bovendien is de gemeente nu niet van plan de overdracht via een collectieve akte bij een notaris te 
laten passeren maar via separate aktes, hetgeen uiteraard voor de bewoners veel duurder is 
Voor ons gevoel is hier sprake van rechtsongelijkheid door deze fout van de gemeente in 1983.

AANPAK ONEIGENLIJK GEBRUIK VAN GEMEENTEGROND
Bij raadsstuk BBV nr: 2016/119221, bijna 33 jaar na deze overdracht, werd door de gemeente Haar
lem beleid vastgesteld tegen Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Als argument wordt gebruikt 
dat "Oneigenlijk gebruik van gemeentegrond bijdraagt aan rechtsongelijkheid tussen bewoners en de 
ontwikkeling van de publieke ruimte in de weg kan zitten. Het is dus onwenselijk voor de gemeente én 
voor bewoners."

Nu, bijna drie jaar later, worden de bewoners van de Geneesherenbuurt geconfronteerd met een 
voorstel van de gemeente Haarlem om de voortuinen die niet zijn overgedragen en oneigenlijk in ge
bruik zijn genomen te kopen voor een bedrag van gemiddeld 3.000 exclusief kosten overdracht.. 
Gesteld kan worden dat de grond echter nauwelijks economisch waarde heeft, omdat dit door de 
bewoners voor niets anders gebruikt mag worden dan voor tuin en de grond ook door de gemeente 
niet economisch kan worden gebruikt voor andere doeleinden. De voorgestelde grondprijs van ca 
105 euro staat dan ook in geen enkele verhouding tot de werkelijke waarde van de grond in het eco
nomisch verkeer.

Mocht er al sprake zijn van " rechtsongelijkheid tussen bewoners", dan is deze in de Geneesheren
buurt ons inziens veroorzaakt door de gemeente Haarlem zelf door in 1983 eigenaren van woningen 
in de Geneesherenbuurt op erfpacht niet in de gelegenheid te stellen deze voortuinen voor 1 gulden 
over te nemen, net als bewoners met woningen op eigen grond.

Daarnaast kan er geen sprake zijn van een dringende reden voor de gemeente om na ruim 35 jaar te 
gaan optreden tegen oneigenlijk gebruik van gemeentegrond, te meer nu zij dit gebruik ruim 35 jaar 
heeft geduld zonder hiertegen op te treden of het eigendomsrecht feitelijk toe te passen.
Gesteld zou kunnen worden dat na 35 jaar het eigendomsrecht van de gemeente van de voortuinen 
door onrechtmatig handelen van de gemeente t.o.v. bewoners met huizen op erfpacht en verjaring 
en door het niet optreden tegen het gebruik van die grond, juridisch gezien feitelijk is verlopen.

Saillant detail in de benadering van de gemeente is, dat zij stelt dat als bewoners niet tot aankoop 
overgaan deze voortuin niet meer gebruikt mag worden en dat de gemeente de grond weer in be
heer neemt. De gemeente stelt daarbij dat het "het meest voor de hand liggend lijkt om deze grond 
te betegelen en bij het bestaande trottoir te betrekken. "



Niet alleen staat deze gedachte haaks op het landelijk en gemeentelijk beleid om juist zoveel moge
lijk tegelwerk in tuinen op te ruimen om tot een beter afvoer van het hemelwater te komen, het is 
bovendien strijdig met voorwaarden die door de gemeente Haarlem zelf in 1983 gesteld zijn bij de 
overdracht van de voortuinen.

Artikel 8 lid d van de overdrachtsakte vermeldt namelijk:
"Het gazon mag worden vervangen door laagblijvende gewassen, doch niet worden vervangen door 
een tegelplateau of een met tuingrind of dergelijk verhard vlak". Het valt slecht voor te stellen dat 
wat toen aan de bewoners werd verboden nu door de gemeente zelf zou worden toegepast..

Bij gesprekken van bewoners met vertegenwoordigers van de gemeente is gebleken, dat zij niet op 
de hoogte waren van deze specifieke situatie in de Geneesherenbuurt, de historie van de eigendoms
rechten van de voortuinen in de Geneesherenbuurt en de door de gemeente gemaakte fout om geen 
aanbod te doen aan bewoners met een huis op erfpacht.

Zoals uit het voorgaande blijkt is hier dus geen sprake van bewust en illegaal "landjepik" door de 
bewoners, maar dient ons inziens een fout van de gemeente uit 1983 te worden hersteld door nu 
geen torenhoge prijs te vragen voor deze stukjes grond (die voor de gemeente economisch totaal on
interessant zijn) maar deze bewoners in staat te stellen nu ook voor de symbolische prijs van 1 euro 
de grond over te nemen..

Graag vernemen wij op korte termijn het standpunt van de gemeente in deze en verzoeken in de tus
senliggende periode de procedure rond voorgenomen verkoop van de voortuinen in de Geneeshe
renbuurt stop te zetten totdat een definitieve beslissing over deze specifieke situatie is genomen.

Hoogachtend,

M.C. van Rijn
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Onderwerp: gebruik gemeentegrond

Geachte heer/mevrouw,

De gemeente onderzoekt op dit moment het gebruik van gemeentegronden door bewoners. In het 
verleden zijn daar geen (goedé) afspraken over gemaakt en daardoor is het niet altijd duidelijk wie 
welke grond mag gebruiken.

Gemeentegrond in gebruik?
Uit onze gegevens blijkt dat u gebruik maakt van een stuk gemeentegrond aan de voorzijde van uw 
woning. Op gemeentegrond is een voortuin ingericht en is beplanting aangebracht. De gemeente wil 
graag met u in gesprek over het gebruik van deze grond en daar duidelijke afspraken overmaken.

Om welke grond gaat het?
In de bijlage vindt u een kaart met informatie uit het kadaster. Het grijs gearceerde vlak laat zien 
welke grond in eigendom is van de gemeente, maar gebruikt wordt door u en uw buren. De zwarte 
lijnen zijn de kadastrale grenzen.

De gemeente wil de grond verkopen
De gemeente wil eigenaar blijven van de grond en deze beheren en onderhouden als het strategisch 
bezit is. Bijvoorbeeld omdat er belangrijke kabels, leidingen of riolering onder de grond lopen die 
altijd goed bereikbaar moeten zijn. Het kan ook zijn dat er in de toekomst ontwikkelplannen zijn met 
de grond. Als daar geen sprake van is heeft de gemeente geen belang (meer) bij de grond. In dat 
geval kunt u de grond kopen en er officieel eigenaar van worden.

De grond aan de voorzijde van uw woning is geen strategisch bezit en onderzoek heeft uitgewezen 
dat in de grond, die voor verkoop in aanmerking komt, geen kabels en leidingen lopen. Daarmee 
komt de gemeentegrond aan de voorzijde van uw woning in aanmerking voorverkoop door de 

gemeente.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
Gedempte Oude Gracht 2, 2011 GR Haarlem
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Verkoopprijs
Op bijgaande tekening treft u een grijs gearceerde vlak aan. Dit vlak is kadastraal gezien in eigendom 
van de gemeente Haarlem en komt in aanmerking voorverkoop. De gemeente hanteert tot 50 m2 als 
grondprijs de methode 0,05% maal de meest recente WOZ waarde per m2 kosten koper. In uw geval 
is dat op dit moment de WOZ waarde van 01-01-2017.

Uw WOZ waarde bedroeg op 01-01-2017 € 212.000,-. In uw geval komt dat dus neer op een bedrag 
van € 106,- per m2. De oppervlakte van de aan te kopen grond bedraagt in uw geval 30 m2. Daarmee 
komt de totale verkoopprijs op € 3.180,- kosten koper (notaris en overdrachtsbelasting).

Overeenkomstig gemeentelijk beleid (spijtoptantenregeling) kan een korting van 10% over de 
verkoopprijs worden toegepast. Deze korting wordt toegepast bij gevallen waarbij de bewoners 
akkoord gaan met koop. In uw geval bedraagt de totale verkoopprijs (incl. korting) dan € 2.862,-. 
Daarnaast brengt de gemeente u eenmalig een bedrag van € 90,- in rekening voor het kadastraal 
afsplitsen van de te verkopen grond.

Bent u verplicht de grond te kopen?
U bent niet verplicht grond aan te kopen. Het is echter wel zo dat, in het geval u de grond niet koopt, 
deze ook niet (meer) door u gebruikt mag worden. De gemeente zal deze grond dan weer in beheer 
nemen en in uw geval lijkt het het meest voor de hand liggend om deze grond te betegelen en bij het 
bestaande trottoir te betrekken.

Afspraak maken voor 31 maart 2019
Ik kan me voorstellen dat deze brief u misschien overvalt en dat u met mij van gedachten wil 
wisselen. Daarom wil ik graag met u in gesprek. Ik verzoek u voor 31 maart 2019 te reageren op deze 
brief voor het maken van een afspraak via gebruikgemeenteerond@haarlem.nl.
De managementassistent zal de afspraak dan inplannen.

De gesprekken worden bij voorkeur gevoerd op de dinsdag van 9:30 tot 12:00 uur en in de middag 
van 13:00-17:00 uur. Het gesprek duurt ongeveer een half uur. Wilt u in uw mail aangeven welk 
dagdeel u het beste uitkomt. Het gesprek zal plaatsvinden op het stadskantoor aan de Gedempte 
Oude Gracht 2.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Kenmerk: 2019/153698
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl



Wilt u mij eerst spreken voordat u een afspraak maakt dan kunt u mij bereiken via 14-023 (ik ben niet 
bereikbaar op vrijdagmiddag na 13:00 uur en in de periode 18 t/m 22 maart 2019) of per mail 
gebruikgemeentegrond(Shaarlem.nl. Als u uw telefoonnummer bij de mail voegt dan bel ik u zo snel 
mogelijk terug.

Meer informatie over dit project vindt u ook op de website van de gemeente Haarlem 
(https://www.haarlem.nl/oneieenliik-gebruik-gemeentegrond/).

Ik hoor graag van u.

Met vr ïlijke groet,

Procesmanager Oneigenlijk gebruik gemeentegrond

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Kenmerk: 2019/153698
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl


