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Landjepik in de gemeente
Doetinchem
-12 april 2021
--

Geachte mevrouw Houpt,
Wij hebben uw e-mail van 12 april 2021 in goede orde ontvangen. In deze email vraagt u
aandacht voor het fenomeen landjepik , doelend op de illegale ingebruikname van
gemeentegronden door boeren. Dit leidt volgens u tot het verdwijnen van houtwallen en
singels uit ons coulisselandschap. Ook in 2017 stelde u ons deze vraag. Dit naar aanleiding
van het destijds verschenen artikel in dagblad Trouw over dit probleem in de gemeente
Berkelland. In voorliggende vraag verzoekt u ons om de laatste stand van zaken omtrent
dit onderwerp in onze gemeente te geven.
Onderzoek
Naar aanleiding van uw vragen in 2017 hebben wij in 2018 steekproefsgewijs onderzocht
of, en in welke mate het probleem zich voordoet binnen onze gemeente. We hebben
daarbij geanalyseerd of de gewaspercelen en de kadastrale eigendommen met elkaar
overeenkwamen. Daar waar er potentiële overschrijding was van onze kadastrale
eigendommen hebben we na correctie (foutmarge in de nauwkeurigheid van de kaarten,
afspraken over het gebruik, zoals pacht) beoordeeld of er daadwerkelijk ook sprake bleek
te zijn van een overschrijding van het gewasperceel ten aanzien van de kadastrale grens.
Resultaat en vervolg
Uit het onderzoek komt naar voren dat er op enkele locaties sprake bleek te zijn van een
overschrijding van het gewasperceel ten aanzien van de kadastrale grens. Omdat de ernst
in onze gemeente uiteindelijk meeviel, is besloten om via maatwerk met agrariërs/
grondeigenaren dergelijke voorvallen op te lossen.
Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben.
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