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DOEL: aanvullende informatie

Op 4 oktober 2011 heeft B&W aanvullende informatie gevraagd

Voor agendapunt 9 Aanpak van geconstateerde annexaties gemeentegrond

(Schneiders; VVH/VHR 2011/218730)

1 Akkoord, met de volgende kanttekening

2 Het college wenst de lijst van nog toegevoegde 76 annexaties te zien, met kaartjes en
vermelding van de criteria voor al dan niet legaliseren / verkopen
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Onderwerp: Toevoeging lijst annexaties en uitleg criteria al dan niet
legaliseren / verkopen

Reg. Nummer:

1. Inleiding
In aanvulling op de Nota Aanpak van geconstateerde annexaties gemeentegrond
BIS 2011 386692 een overzicht van de door Vastgoed toegevoegde annexaties.

2. Kernboodschap
In de Bijlage A de lijst van toegevoegde posities en in Bijlage B een voorbeeld van
de inhoud van een dossier, welke dezelfde inhoud heeft als de overige annexatie
dossiers van het onderzoek. Alle dossiers zijn te raadplegen in het archief van
Vastgoed, waar thans alle annexatie-dossiers worden beheerd die in het kader van
deze aanpak worden behandeld.

Het in de Nota Aanpak Annexaties genoemde onderzoek heeft tot 280 dossiers
geleid, waar Vastgoed nog enkele heeft toegevoegd. In alle gevallen is dezelfde
overweging uitgevoerd om de status van “annexatie” te bepalen: oneigenlijk
gebruik van gemeentegrond wat “verrommeling” van de buitenruimte veroorzaakt
en in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

In overleg met de vakafdelingen wordt in het IVO1 bepaald of er direct tot
handhaving moet overgegaan of dat er ( eventueel) aan legalisatie ( verkoop)
gedacht kan worden. De gehanteerde Checklist wordt weergegeven in Bijlage C.

De toegepaste normering loopt vooruit op de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening
en de Nota “Verkoop Snippergrondjes” die daar weer van afgeleid kan worden.
Het college verwacht deze Nota’s medio 2012 aan te kunnen bieden.

Echter, er is geen discussie over de gevallen waar handhavend optreden gewenst is.
Vanwege de problematiek van de jurisprudentie van de “verjaring” kan er niet
gewacht worden tot 2012 en wordt met de Nota Aanpak Annexaties in ieder geval
de geconstateerde annexaties “gestuit” en een aanvang gemaakt met het ongedaan te
maken de ongewenste annexaties.

1 het IVO ( Integraal Vastgoed Overleg) werkt met een (beperkt) aantal deelnemers die alle betrokken
vakdisciplines van de gemeente vertegenwoordigen inzake grondaanvragen. Dit overleg behandelt
verzoeken tot grondverkoop van gemeentelijk bezit ( de zogenaamde snippergrondjes). Regelmatig
worden de aanvragen afgewezen omdat de betreffende objecten niet aan de openbare ruimte
onttrokken kunnen of mogen worden. Het IVO heeft in deze hoedanigheid geassisteerd bij de
beoordeling van de status van de geconstateerde annexaties en kon vanuit haar functie en kennis nog
enige gevallen toevoegen op de Annexatielijst.

InformatienotaGeheim ex art, 55 Gemeentewet



2

3. Consequenties
Behandeling van deze extra informatie onder geheimhouding ex art 55 vanwege de
noodzakelijke vertrouwelijkheid van de dossiers op basis van juridische gronden en
privacywetgeving.

Toevoeging van deze posities betekent een verbetering van de aanpak van
annexaties conform de eerder genoemde Nota.

4. Vervolg
Afhandeling van de besluitvorming van de Nota Aanpak van geconstateerde
annexaties gemeentegrond BIS 2011 386692

5. Bijlagen
Bijlage A: lijst van toegevoegde annexatiegevallen
Bijlage B: Voorbeeld Inhoud Dossier
Bijlage C: Checklist aanvraag grondaankoop
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Bijlage A: lijst van toegevoegde annexatiegevallen

Wijk / gebied Straatnaam Huisnr(s) Soort overtreding

Amsterdamse Buurt Cremerstraat div. adressen tuinen verlengd

Haarlem Noord Sillemstraat 12,13,14,15,16,17,19,21,23,25,2
7,29,31,33,35,37,39,41,43,45

uitbreiding tuin

Koninginnebuurt Soestdijkstraat 39 bebouwing op gemeentegrond

Leidsebuurt Boterstraat 8 uitbreiding tuin

Leidsebuurt Brouwersstraat 57, 59, 61, 67 uitbreiding tuin

Molenwijk Henckenshagen 42,44,48,72.74,76 uitbreiding tuin

Molenwijk Kempen 88 uitbreiding tuin

Molenwijk Oostermoer 2 tm 28 even nrs uitbreiding tuin

Molenwijk Ramspol 36 tm 50 even nrs uitbreiding tuin

Molenwijk Saeftinge 148 uitbreiding tuin

Molenwijk Vliek 26, 28,44,46,48,56,58,60 uitbreiding tuin

Molenwijk Vogelwaarde 42 tm 44; 58 tm 62 uitbreiding tuin

Molenwijk Weldam 32 tm 44 even nrs uitbreiding tuin

Noord President Steijnstraat 33, 37,51,53,55,65,67 uitbreiding tuin

Noord Verspronckweg 173 t/m 319 uitbreiding tuin

Parkwijk Berlagelaan 149 - 157 uitbreiding tuin

Rozenprieel Lange Poellaan (Ymere) 23 bebouwing op gemeentegrond

Rozenprieel Lange Poellaan (Ymere) 25 uitbreiding tuin

Schalkwijk Zuid-Schalkwijkerweg 25 bebouwing op gemeentegrond

Spaarndam Kerklaan 39 bebouwing op gemeentegrond

Spaarndam Pol 10, 12,14, 20, 22 bebouwing op gemeentegrond

Spaarndam Sluis 10-18 even nrs bebouwing op gemeentegrond

Spaarndam Visserseinde 41 bebouwing op gemeentegrond

Spaarndam Visserseinde 43 parkeerplaats en uitgang over gemeentegrond

Van Zeggelen buurt Justus van Maurikstraat 2 bebouwing op gemeentegrond

Waarderpolder A. Hofmanweg naast 46 in gebruik voor parkeren

NB de huidige lijst is niet uitputtend. Er zijn nog meer annexatiegevallen binnen
de gemeentegrenzen van Haarlem c.q. er kunnen nieuwe situaties van annexatie
ontstaan. Ook kan het gebeuren dat door wisseling van eigendom de
verjaringsclausule niet meer van kracht is.
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Bijlage B: Voorbeeld Inhoud Dossier

Checklist IVO
Adres
Soort overtreding
Bewoner
Eigenaar
Bouwjaar in geval van opstallen
Kadastrale gegevens en Kaart
Kadastrale luchtfoto
Fotomateriaal annexatie
Correspondentie

Geheim ex art, 55 Gemeentewet
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Bijlage C: Checklist Aanvraag verkoop Snippergrond

Checklist Aanvraag verkoop
Actie door datum

Constatering gebruik middels VRA / locatiebezoek
/ melding (Illegaal grondgebruik)

VGO/VGB

Aanvraag ontvangen voor verhuur/koop VGO/VGB

Uitvoeren vooronderzoek naar het te verkopen
object.
Afstemmen met VGO/VGB
Is er een verhuur (VGB) dossier?
Is er een gratis gebruikscontract?
Is de grond al eens eerder aangeboden (VGO)?

VGO/VGB

Bespreken in Integraal Vastgoedoverleg d.d.
Geleideformulier en agendanr.

STZ VGO/EC/JOS
WKZ/DWT
DV PBO
RB/S&P

Situatie Analyse JA NEEN

Maakt het onmiskenbaar deel uit van de groene hoofdstructuur of groene
wijkstructuur?
Is het nodig voor het ontwikkelen en verwezenlijken van de beleidsdoelstellingen op
het gebied van wonen, werken, sport, verkeer en vervoer, recreëren, milieu en
veiligheid?
Zijn er monumentale bomen of beeldbepalende bomen op de uit te geven grond
aanwezig?
Zijn er monumentale bomen of beeldbepalende bomen binnen 5 meter van de uit te
geven grond aanwezig?
Rusten er bebouwingsmogelijkheden, woondoeleinden of commerciële doeleinden?
Is er op voorhand duidelijk dat verhuur of verkoop leidt tot oprichting van
bouwwerken die de woon- en leefomgeving aantasten?
Is er op voorhand duidelijk dat verhuur of verkoop leidt tot een gebruik dat in strijd is
met het geldende bestemmingsplan?
Neemt door verhuur of verkoop de versnippering toe?
Ontstaan er door versnippering, restpercelen die leiden tot een inefficiënt beheer en
onderhoud?
Leidt verhuur of verkoop tot een ingesloten gemeentelijk eigendom?
Maakt het deel uit van afgeschermde beplanting c.q. zone rondom speelplekken,
parkeerplaatsen en wijk- of stadsranden?
Sluit het aan bij een privégebied/eigendom van de aspirant koper/huurder?
Levert verhuur of verkoop een verkeerstechnisch probleem op?
Leidt verhuur of verkoop tot een sociaal onveilige situatie?
Bevindt zich in de grond een bodemverontreiniging? (ingeval van verkoop)
Bevindt zich op de grond straatmeubilair? (lichtmasten, verkeersborden,
straatnaamborden, brandkranen enz)
Bevinden zich in de over te ragen grond kabels, leidingen en rioolbuizen, niet zijnde
huisaansluitingen ten behoeve van de aanvrager? (ingeval van verkoop)
Bevinden zich in de grond nutsvoorzieningen?
Grenst het aan een huurwoning waarvan de aanvrager huurder is?
(ingeval van verkoop)
Bijzonderheden

CONCLUSIE
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