
Veel gestelde vragen over grondgebruik  

1. Hoe weet de gemeente dat ik gebruik maak van gemeentegrond? 
In opdracht van de gemeente is onderzocht welke stukken gemeentegrond door bewoners 
de afgelopen jaren in gebruik zijn genomen. Door luchtfoto’s over kadastrale kaarten te 
leggen wordt duidelijk of iemand een stukje gemeentegrond als tuin heeft ingericht.  

2. Kan ik de gemeentegrond die ik gebruik ook kopen of huren? 
Of u de gemeentegrond die u in gebruik heeft kunt kopen, leest u terug in onze brief. Geen 
brief van ons ontvangen? Neem contact op met ons via telefoonnummer 14 0183. 

3. Wat zijn de verkoopprijzen? 
Het college van B&W heeft een vaste verkoopprijs per m2 vastgesteld in de beleidsnota 
Snippergroen 2019.  

Wijk Grondprijs (/m²) met 
bestemmingsaanpassing 
“wonen” 

Grondprijs (/m²) met 
bestemmingsaanpassing 
“tuin” of “groen” 

Binnenstad € 350 € 90 
Overige wijken € 185 € 90 
Bedrijventerreinen € 185 € 90 

 

Stroken die groter zijn dan 150 m² vallen qua oppervlakte niet meer binnen het project.  

4. Ik huur nu een stuk gemeentegrond. Wat gebeurt daarmee? 
Alle bestaande huurovereenkomsten bekijken we opnieuw. Kan de gemeentegrond verkocht 
worden, dan bieden we u dat te koop aan. Wilt u hier geen gebruik van maken of wordt uw 
huurovereenkomst vernieuwd, dan bieden we u een nieuwe huurovereenkomst aan. De 
huurprijs verhogen we vanaf 1 januari 2020 geleidelijk, in een periode van 3 jaar, naar een 
marktconforme huurprijs. De prijs is minimaal € 250 per jaar. 

5. Ik heb naast mijn woning gemeentegrond in gebruik en wil mijn woning gaan 
verkopen. Wat gebeurt er met de gemeentegrond? 

Dat hangt van de situatie af. Neem contact op met ons via telefoonnummer 14 0183. 

6. Als ik gemeentegrond koop, met welke kosten moet ik dan rekening houden en 
hoe hoog zijn die? 

U moet rekening houden met de koopsom van de grond en de zogenaamde “kosten koper”. 
Dit zijn de kosten van de notaris, overdrachtsbelasting van 2% en de kosten voor het 
Kadaster om de grond op uw naam te zetten. 

7. Ik woon in een huurwoning. Kan ik ook een stukje grond kopen? 
Nee, helaas niet. Om grond te kopen, moet u  (onder andere) eigenaar zijn van het 
aangrenzende perceel. 



9. Ik heb al een gebruiksovereenkomst maar toch een brief gekregen. Wat moet ik 
doen? 

Zie ook vraag 4. Soms kan het zijn dat de grond verkocht kan worden en bieden we het u te 
koop aan.  

10. Ik heb een mondelinge gebruiksovereenkomst met de gemeente maar toch een 
brief gekregen. Wat moet ik doen? 

Graag contact opnemen met ons via telefoonnummer 14 0183. 

11. Gaat de gemeente de grond terugeisen? 
In sommige gevallen vraagt de gemeente de grond terug. Dit is bijvoorbeeld als er 
belangrijke kabels of leidingen in de grond liggen of als het groen (natuur) op die plek ook 
groen (of natuur) moet blijven. Na oplevering neemt de gemeente de grond weer in beheer.  

12. Mag ik een tuinhuis plaatsen op de gemeentegrond als ik de grond koop? 
Of u  op de gemeentegrond mag bouwen, hangt af van het bestemmingsplan en andere 
publiekrechtelijke regels. Vraag dit altijd na bij de gemeente.  

 


