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Datum 3 maart 2021

Onderwerp
Nota beleid snippergroen

Wij willen
De fysieke en sociale woon- en leefkwaliteit in wijken en dorpen bevorderen door behoud 
en versterking van openbaar groen.

Wij besluiten
1. In te stemmen met bijgaande Concept Nota beleid snippergroen (bijlage 1);
2. Inspraak te verlenen en de concept Nota beleid snippergroen gedurende 6 weken 

ter inzage leggen;
3. In te stemmen met de aanpak van niet geregelde ingebruiknames. 

Want
Ad 1.1 de Concept Nota beleid snippergroen is tot stand gekomen door medewerking van 
alle vakdisciplines binnen onze organisatie
In navolging van het besluit van het college van 19 mei 2020 zijn wij aan de slag gegaan 
met het opstellen van de Concept Nota beleid snippergroen (hierna: de nota). De Nota is 
in breed verband binnen de organisatie besproken en akkoord bevonden. 

Ad 1.2 de Nota beleid snippergroen is voor wat betreft het onderdeel uitgiftebeleid vooral 
een vastlegging van bestendige uitvoering 
Er is op dit moment geen vastgesteld beleidsstuk over de uitgifte van snippergroen. Wel 
is er in de loop der jaren een bestendige lijn ontstaan. De laatste jaren is het ontbreken 
van een beleidsstuk een probleem geworden. Door de toegenomen mondigheid van de 
inwoners werden beslissingen vaker aangevochten en nam de besluitvaardigheid af. Door 
deze nota vast te stellen ligt er een duidelijk juridisch kader voor de uitvoering.   

Ad 1.3 De groenstructuurkaarten zijn een verdere uitwerking van de groenstructuurvisie 
De groenstructuurvisie is bestaand beleid. De groenstructuurkaarten zijn op een ander 
schaalniveau uitgewerkt en maken onderdeel uit van de nota. Openbaar groen wordt 
gerekend tot structuurgroen als het een gemotiveerde bijdrage levert aan:

- De speel- en beweegruimte, inclusief afscherming tegen overlast door beplanting 
of beschutting

- De natuurbeleving/ecologische hoofdstructuur
- De verkeersgeleiding langs wegen, voet- en fietspaden, met name bij afslagen en 

kruispunten
- De beeldkwaliteit aankleding openbare ruimte, waarbij openbaar groen 

samenhangend beeld geeft tussen verhardingen en bouwmassa’s, of waar het de 
wijk, buurt of straat door de vorm en/of bijzondere beplanting eigen identiteit 
geeft

Burgemeester en wethouders 
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- Afschermende randbeplanting vormt
- Het groen structuurbepalende, beeldbepalende, monumentale of te behouden 

gezonde bomen bevat
- Sociale veiligheid
- Doelmatig onderhoud van het (overig) openbaar groen en watergangen.

Als het geen structuurgroen betreft, valt de groenstrook onder snippergroen en kan dan 
in principe worden uitgegeven.

Ad 1.4 de Nota beleid snippergroen geeft voor wat betreft handhaving duidelijkheid over 
de aanpak van niet geregelde ingebruiknames 
Het laatste decennium is het aantal niet geregelde ingebruiknames toegenomen. Door 
het ontbreken van urgentie en organisatorische verankering is dit minimaal aangepakt. 
Dit leidt tot steeds meer ontevredenheid van inwoners. Inwoners die zonder vragen 
groen in gebruik nemen worden beloond ten opzichte van inwoners die verzoeken om 
gebruik of koop van de strook grond. Daarnaast treedt verrommeling van het openbaar 
gebied op door het verdwijnen van openbaar groen en het verschijnen van schuttingen 
en opstallen in openbaar groen.

Ad 2.1 De Nota is een beleidsstuk met externe werking, de Inspraakverordening is 
daarop van toepassing
De Inspraakverordening is van toepassing op de voorbereiding van gemeentelijk beleid. 
De nota is nieuw beleid waarop inspraak moet worden verleend. Op de 
inspraakprocedure is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing, de 
uniforme openbare voorbereidingsprocedure.

Er vindt na collegebesluit tot instemming met de nota een publicatie plaats waarin wordt 
aangekondigd dat de nota gedurende zes weken ter inzage wordt gelegd en 
belanghebbenden gedurende die periode de mogelijkheid hebben hun zienswijze naar 
voren brengen.
Na afloop van deze periode worden de zienswijze verwerkt in een Reactienota en 
mogelijk wordt de nota op onderdelen aangepast. De als dan niet aangepaste nota wordt 
tezamen met de Reactienota aan de gemeenteraad ter besluitvorming aangeboden.

Door Corona zijn fysiek bijeenkomsten op dit moment niet van toepassing. Daarom wordt 
voorgesteld de Nota te publiceren en een ieder in de gelegenheid te stellen een 
inspraakreactie te geven. Schriftelijk daar waar het kan en mondeling door middel van 
het maken van een digitale afspraak.  

Ad 3.1 De aanpak vraagt om een brede ambtelijke en bestuurlijke inzet 
In het collegevoorstel van 19 mei 2020 is al aangegeven dat er een groot afbreukrisico is 
bij dit onderwerp. Politiek gezien kunnen er totaal verschillende visies en meningen zijn 
over dit onderwerp. De aanpak van met name handhaving van niet geregelde 
ingebruiknames verdient een brede inzet binnen de bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie. Daarom wordt dit beslispunt expliciet opgenomen.

Ad 3.2 Handhaving van niet geregelde ingebruiknames is kostenneutraal uit te voeren
De verwachting is dat een actief handhavingsbeleid preventief werkt en er niet veel 
nieuwe gevallen van ongeregeld ingebruikneming zullen plaatsvinden. Deze nieuwe 
gevallen van ongeregelde ingebruikname worden binnen de bestaande personele 
formatie gehandhaafd.

Met name de inhaalslag van aanpak van niet geregelde ingebruiknames kan tot een 
personele en dus financiële last leiden. 

Ingeschat wordt dat de aanpak van een geconstateerde ongeregelde ingebruikname bij 
oude gevallen circa 10 uur werk oplevert, verdeeld over verschillende disciplines. Met 
name het overwinnen van weerstand door persoonlijke aanpak lijkt veel tijd in beslag te 
gaan nemen. De verwachting is dat er circa 300 oude gevallen zijn. Dat betekent een 
ambtelijke capaciteit van 3.000 uur verdeeld over verschillende disciplines. Die extra 
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capaciteit is er niet binnen de organisatie zonder dat andere werkzaamheden onder druk 
komen.

In het geval er externe inhuur plaatsvindt zal er toch nog circa 1.000 uur aan interne 
uren besteed moeten worden verdeeld over verschillende disciplines. Met name de 
beoordeling of een strook snippergroen uitgegeven kan worden willen we intern 
uitvoeren. Die 1.000 uur kan verdeeld worden over circa drie jaar, dus circa 330 uur per 
jaar. Dat kan binnen de bestaande formatie worden uitgevoerd.

Dit houdt in dat er circa 2.000 uur inhuur moet plaats vinden. Afhankelijk van de type 
inhuur houden we rekening met gemiddeld € 60,- per uur, dat betekent € 120.000,- aan 
kosten. Ook verdeeld over drie jaar betekent dat € 40.000,- per jaar.  De dekking kan 
gevonden worden door een grotere verkoopopbrengst van groenstroken. De verwachting 
is namelijk dat door de inhaalslag ook meer snippergroen verkocht kan gaan worden. Bij 
een prijs van € 80,-/m² grond betekent dit dat er dan 1.500 m² grond in drie jaar 
verkocht moet worden om de kosten te dekken. 

Maar
Ad 1.1 Er zijn andere keuzes mogelijk in de voorstellen. 
Deze zijn echter niet verder uitgewerkt omdat hetgeen in de nota is uitgewerkt 
grotendeels bestaand beleid is. 

Ad 3.1 Het is mogelijk dat de kosten niet gedekt worden
In dit voorstel genoemde dekking is niet met 100% zekerheid te garanderen. Het is een 
inschatting op basis van ervaring van andere gemeenten.

Achtergrond
In mei 2020 is door ons de opdracht verstrekt tot het opstellen van beleid. Dit voorstel is 
besproken met alle betrokken collega’s/afdelingen.

De financiële gevolgen zijn 
De reguliere aanvragen voor snippergroen en de nieuwe gevallen van handhaving 
worden binnen de bestaande formatie behandeld.

Voor de kosten van de inhaalslag van niet geregelde ingebruiknames wordt verwezen 
naar argument 3.2. Na een jaar wordt een evaluatie gehouden om te bezien in hoeverre 
de opbrengsten de kosten dekken.

Alternatieven
Het beleidsstuk heeft diverse keuzes. Deze zijn echter niet allemaal uitgewerkt omdat het 
grotendeels bestaande bestendige uitvoering betreft. 

Communicatie
Voorgesteld wordt om de afdeling 3.4 van de Awb te volgen. De inwoners kunnen dus 
een zienswijze indienen. Het vervolg van behandeling van deze Nota is dan las volgt:

- inspraak inwoners > half maart-half april 2021
- verwerken inspraak inwoners > tot en met half mei 2021
- informele bespreking in raad > eind mei/begin juni 2021 
- bespreking in triple trojka: collegebesluit vaststelling > eind juni 2021
- behandeling in college > begin juli 2021
- behandeling in raad > september 2021 

Bijlagen
1. Nota beleid snippergroen


