
  
 
Agendapunt :   
Voorstelnummer :   
Raadsvergadering : 27 mei 2008  
Naam opsteller : Gerrie Wijkstra / Thea Olivier 
Informatie op te vragen bij : Gerrie Wijkstra / Thea Olivier 
Portefeuillehouders : Jan Stam 
 
Onderwerp: beleidsnotitie Snippergroen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  1. de beleidsnotitie Snippergroen (februari 2008) vast te stellen; 

2. het college op te dragen een plan op te stellen voor het nader uitwerken van het 
optreden tegen onrechtmatig gebruik van gemeentegronden; 

3. het college op te dragen het onder twee genoemde plan te voorzien van een 
financiële paragraaf; 

4. het college op te dragen het onder twee en drie genoemde plan ter vaststelling 
voor te leggen aan onze raad. 

 
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Het voorstel betreft een handvat dat als uitgangspunt dient hoe om te gaan met 
snippergroen. In de notitie worden kaders gesteld wanneer verkoop mogelijk is en wat moet 
worden gedaan indien geen verkoop mogelijk is.  
 
Historische achtergrond 
Voor de fusie hebben de afzonderlijke gemeenten verschillende beleidsnotities op dit gebied 
opgesteld. Na de fusie zijn deze notities niet meer gehanteerd. In 2001 heeft ons college 
besloten dat in principe geen uitgifte van snippergroen plaatsvindt, aangezien hier geen 
concreet beleid voor was opgesteld. 
 
Op 25 april 2006 is door uw raad de kadernota Grondbeleid vastgesteld. 
Hierin is de bepaling opgenomen dat er een aparte nota van uitgangspunten dient 
te worden opgesteld voor de uitgifte van snippergroen. 
 
In januari 2007 hebben twee stagiairs van Hogeschool InHolland een rapport opgeleverd. 
Hieruit is deels bijgaande beleidsnotitie voortgekomen.  
 
Verder gaat dit voorstel in op het onrechtmatig in gebruik nemen van gemeentegronden. 
Hiervoor is momenteel geen beleid, waardoor handhaving niet of slechts incidenteel 
plaatsvindt. 
 
De uitgifte van snippergroen valt niet onder een hoofdlijn uit het hoofdlijnenakkoord. 
  

 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

Als uw raad “ja” zegt, kunnen de liggende verzoeken om snippergroen aan te kopen worden 
beoordeeld op basis van de criteria zoals vastgelegd in bijgevoegde notitie. Daarnaast kan 
handhavend worden opgetreden tegen de onrechtmatige ingebruikname van 
gemeentegronden. 
 
Burgers dienen bij de gemeente een verzoek in om een stukje grond bij hun woning te 
betrekken. De aanleiding hiervoor is vaak het vergroten van de eigen tuin.  
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Om een aanvraag te kunnen beoordelen, is het nodig beleid te maken waarin criteria zijn 
opgenomen waarop een verzoek kan worden gehonoreerd of afgewezen. Het is daarom 
noodzakelijk dat er naar de burger toe duidelijkheid komt. Deze duidelijkheid betreft de 
volgende onderwerpen: 
- criteria opstellen om wel of niet over te kunnen gaan tot verkoop van snippergroen; 
- handhavingprogramma opzetten om onrechtmatig gebruik van gemeentegrond tegen te 

gaan. 
In bijgevoegde beleidsnotitie zijn die criteria en het handhavingprogramma opgesteld. 
  
De eerste resultaten zijn in de loop van 2008 zichtbaar, alle oude aanvragen met betrekking 
tot het aankopen van snippergroen worden in de werkgroep Snippergroen getoetst aan de 
hand van de opgestelde criteria en ook alle nieuwe aanvragen kunnen op deze manier 
beoordeeld worden. 

 
Wat betreft het handhaven dient te worden vermeld dat de consequenties hiervan nog niet 
direct zichtbaar zijn. Vooralsnog wordt alleen gevraagd in te stemmen met het optreden 
tegen de onrechtmatige ingebruikname, een verdere uitwerking (met de financiële 
consequenties) volgt.  
 
Geadviseerd wordt de handhaving op te pakken middels een projectmatige wijkgerichte 
aanpak, waarvan ook een preventieve werking voor andere wijken uitgaat.  
Wanneer het handhavingsbeleid verder wordt uitgewerkt, moet hier ruchtbaarheid aan 
worden gegeven via de gebruikelijke kanalen als De Duinstreek en de gemeentelijke 
website. 
 
Omvang probleem 
 
Naar schatting binnen de werkgroep snippergroen zijn er momenteel circa 2000 gevallen 
van onrechtmatige ingebruikname van gronden in de gemeente Bergen. Indien hiertegen 
niet wordt opgetreden, komt het probleem van verjaring nadrukkelijk naar voren, met als 
consequentie het verlies van gronden. 
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

(meer dan één optie mogelijk) 
 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

Bij een mogelijke verkoop van gemeentegrond wordt na goedkeuring van B&W een 
notariële akte opgesteld. Daarnaast moeten verjaringsbesluiten genomen worden indien 
door een bezitter kan worden aangetoond dat hij/zij het stuk grond meer dan 20 jaar te 
goeder trouw in bezit heeft. Ook met betrekking tot handhaving kan sprake zijn van 
juridische gevolgen; deze kunnen uiteindelijk leiden tot rechtbankprocedures.  
 
Gezien het aantal aanvragen om delen snippergroen te mogen kopen, leeft dit onderwerp 
binnen de gemeente, veel mensen breiden graag hun tuin uit. Door middel van de notitie 
snippergroen wordt een kader gesteld waarbinnen verkoop mogelijk is.  
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5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Behalve verkoop is er de mogelijkheid om (principieel) geen snippergroen te verkopen, 
daarnaast is er de mogelijkheid van verhuur van snippergroen en het sluiten van een 
bruikleenovereenkomst. 
 
Bij principieel niet verkopen is het voordeel dat alle aanvragen snel afgehandeld kunnen 
worden. Een nadeel is echter dat wanneer er in tegenstelling tot het besluit om niet te 
verkopen toch een stuk grond wél verkocht wordt, dit een precedent werking heeft. 
Daarnaast zijn er stukjes snippergroen die geen waarde hebben voor de gemeente, waarbij 
het onderhoud geld kost, terwijl dit een meerwaarde heeft voor de eventuele koper.  
 
De mogelijkheid van verhuur en bruikleen heeft als voordeel dat de grond niet definitief aan 
de gemeente onttrokken wordt, echter de hiermee gepaard gaande administratieve 
werkzaamheden en kosten wegen hier niet tegen op. Daarnaast worden beide 
overeenkomsten op persoonlijke titel gesloten; bij een eventuele verkoop van de woning 
zou de verhuur dus moeten stoppen. In de praktijk blijkt echter dat hierover niet altijd 
mededelingen worden gedaan met daarbij de kans op onrechtmatige ingebruikname en 
verjaring. Dit brengt het risico van verlies van eigendom mee en hogere handhavingkosten. 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na instemming van uw raad worden aanvragen tot het kopen van snippergroen beoordeeld 
volgens de in de notitie opgestelde criteria. Daarnaast volgt een nadere uitwerking met 
betrekking tot de middelen die nodig zijn om het handhavingsbeleid verder vorm te geven. 
  

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De benodigde capaciteit en de te maken kosten die gepaard gaan met het handhavings- en 
verjaringstraject zijn hoog, gelet op de omvang van het aantal onrechtmatig in 
gebruikgenomen gronden (circa 2000). Als voorbeeld kan hier het snippergroen project van 
de gemeente Alkmaar worden genomen, voor alleen de wijk Huiswaard Noord geldt een 
doorlooptijd van drie jaar waarbij extra capaciteit is ingehuurd. Voor de gemeente Bergen is 
een soortgelijk traject nodig om een einde te maken aan de praktijk van onrechtmatige 
ingebruikname. De kosten hiervan kunnen echter niet worden gedekt uit de huidige 
budgetten. Een nadere uitwerking hiervan volgt. 
 
Met betrekking tot de te verkopen stukken snippergroen is sprake van incidentele 
opbrengsten, deze komen ten gunste van programma 2. In de huidige (meerjaren)begroting 
staat structureel een opbrengst geraamd van € 240.000 voor de verkoop van gemeentelijke 
eigendommen. Deze opbrengsten worden ook conform begroting toegevoegd aan de 
algemene reserve. De ervaring uit het verleden is dat het niet eenvoudig is deze opbrengst 
jaarlijks te realiseren.  
 De opbrengsten van de verkoop van snippergroen kan onderdeel uitmaken van het 
realiseren van de jaarlijkse € 240.000.  
 
Risico’s 
Met het te nemen besluit zijn geen risico’s gemoeid, er worden kaders gesteld waarbinnen 
verkoop mogelijk is. Met betrekking tot handhaving wordt opgemerkt dat er risico’s zijn 
indien geen handhaving plaatsvindt. De gemeente verliest in dat geval door verjaring 
percelen grond en daarmee mogelijk strategische posities. 
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Om te komen tot een eenduidige afwikkeling van de aanvragen om snippergroen te kunnen 
kopen is het van belang dat vaststaat waarop dergelijke aanvragen worden beoordeeld. 
Door deze beleidsnotitie vast te stellen, ontstaat nieuw beleid aan de hand waarvan 
aanvragen worden toegewezen dan wel worden afgewezen. Dit geldt eveneens met 
betrekking tot handhaving; door dit vast te stellen, is er geen sprake van incidentele 
handhaving. Hierdoor wordt voorkomen dat de gemeente eigendommen (gronden) 
kwijtraakt. 

  
 
 
 
Bijlage:  
1. Beleidsnotitie Snippergroen 
 
 
 
Bergen, 8 april 2008 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
R. Groninger,     drs. H. Hafkamp, 
Secretaris      burgemeester 
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