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Om te beoordelen of een perceel grond kan worden verhuurd, verkocht of 

in bruikleen kan worden gegeven wordt gebruik gemaakt van criteria. De 

criteria zijn verdeeld in de categorieën:  

 

Grond wordt niet verhuurd of verkocht wanneer sprake is van een of 

meerdere van de volgende criteria. 

 

Juridisch 

 Verhuur/verkoop mag niet leiden tot ondoelmatige indeling van 

eigendommen en/of het beheer van de gemeentelijke eigendommen. 

Bijvoorbeeld een huurder van een woning kan grond naast zijn 

huurwoning niet kopen, enkel huren.  

 

Ruimtelijk 

 Wanneer de openbare grond  een bijdrage levert aan de gewenste 

ruimtelijke structuur van een gebied. Het gaat hier om beeldbepalend 

groen. Behoud van deze grond is van belang voor het aanzien en de 

kwaliteit van het woon en leefmilieu. Op alle plaatsen waar het 

gemeentegroen een belangrijke functie heeft voor de wijk, kan de grond 

niet worden uitgegeven . Hierbij kan worden gedacht aan grond die 

benodigd is voor het recreëren in de openbare ruimte, zoals spelen, 

fietsen en wandelen, maar benodigd is voor klimaat adaptieve 

maatregelen. Ook grond dat  belangrijk is voor het in stand houden van 

natuur, blijft in beheer bij de gemeente.  

 Groen van algemeen nut 

Groen dat wordt gebruikt om bijvoorbeeld speelplaatsen, zithoeken, 

parkeerplaatsen of bebouwing af te schermen.  

 Er naar het oordeel van de gemeente onvoldoende openbaar groen 

in de wijk overblijft; 

 Er zich in de grondstrook of nabijheid bomen bevinden, uitzondering 

hierop ter beoordeling van de gemeente; 

 De uitgifte van de grond leidt tot toename van de versnippering; 

 Te verwachten is dat zich als gevolg van de uitgifte ongewenste 

planologische ontwikkelingen (zullen) voordoen; 

 (Toekomstige)planologische of  infrastructurele ontwikkelingen waarvoor 

de grond benodigd is.  

 De cultuurhistorische, ecologische of archeologische waarden door uitgifte 

verloren gaan; 

 



 

Beheer- en onderhoudtechnisch 

 Bij aanwezigheid van kabels en/of leidingen ( of directe omgeving hiervan) 

in de grond dient de toegankelijkheid voor het beheer en onderhoud 

hiervan gewaarborgd te blijven. Deze gronden komen enkel in aanmerking 

voor mogelijke verhuur. Huisaansluitingen kunnen hierop een 

uitzondering zijn ; dit is ter beoordeling aan de gemeente.  

 De uitgifte ten koste gaat van de toegankelijkheid van de aangrenzende 

openbare ruimte en/of eigendommen van derden; 

 

Veiligheid 

 Er, naar het oordeel van de gemeente, belemmeringen (functioneel, 

visueel etc.) voor omwonenden ontstaan; 

 Het de veiligheid (verkeer en sociaal), naar het oordeel van de gemeente, 

in gevaar brengt; 

 Er, naar oordeel van de gemeente,  belemmeringen zijn ten aanzien van 

bodemkwaliteit.  

 

Overig 

Inritten naar percelen, van maximaal 4 meter breed, worden in principe niet 

verhuurd of verkocht, tenzij zij anders worden gebruikt en/of de 

gebruiker/aanvrager dit wenst te huren of te kopen. Onder ander gebruik  wordt 
onder andere verstaan het bij de tuin betrekken, het beplanten maar ook het 

parkeren van een auto en/het aanbrengen van andersoortige tegels. 

Na beoordeling van alle criteria blijkt of er een positief advies aan het verzoek tot 

verhuur of koop kan worden gegeven. 

De gemeente behoudt zich het recht voor om bij verkoop of verhuur in de koop 

of huurovereenkomst aanvullende voorwaarden te stellen.  


