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DATUM  14 december 2020 

AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Beleidsnotitie snippergroen 

PORTEFEUILLEHOUDER  J. Houtenbos 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Openbare ruimte 

ZAAKNUMMER  ZK20002394 

AANLEIDING  Al vele jaren is de gemeente Koggenland actief bezig met het in kaart brengen én 

vervolgens juridisch goed regelen van stukjes in gebruik genomen gemeentegrond (het 

zogenaamde snippergroen). In het merendeel van de situaties wordt een 

huurovereenkomst afgesloten, af en toe wordt grond verkocht of verjaard verklaard en 

sporadisch wordt grond teruggevorderd.  

 

In augustus 2014 is de aanpak gebruik gemeentegrond voorgelegd aan de Commissie 

Grondgebied en in november 2017 heeft de gemeenteraad een voortgangsrapportage 

ontvangen. Deze voortgangsrapportage is als bijlage meegestuurd.  

 

We mogen stellen dat de huidige aanpak goed werkt. Uiteraard zijn er situaties met 

juridische tussenkomst maar bij het overgrote merendeel wordt de situatie in goed overleg 

geregeld.    

 

De huidige aanpak dateert uit 2014. Het is tijd om deze te herzien en toekomstbestendig te 

maken.    

KADER  Burgerlijk Wetboek 

In het Burgerlijk Wetboek is geregeld dat de eigenaar van een zaak bevoegd is haar van 

een ieder die haar zonder recht houdt, op te eisen (5:2 BW). Ook is in het Burgerlijk 

Wetboek het verkrijgen en verliezen van goederen opgenomen (3:105 BW). Met het oog op 

de algemene beginselen van behoorlijk bestuur is de gemeente zelfs verplicht om actief 

haar eigendommen (goederen) te beschermen.    

 

Intern besluit aanpak grondgebruik 

In haar vergadering van 10 juni 2014 heeft het college van B&W de huidige aanpak 

grondgebruik vastgesteld (D14.003103). Dit is vervolgens ter informatie voorgelegd aan de 

commissie Grondgebied. 
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WIJ STELLEN VOOR  1. De beleidsnotitie Snippergroen gemeente Koggenland 2021 vast te stellen. 

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 Een toekomstbestendige beleidsnotitie voor het snippergroen.  

ONDERBOUWING  1.1 De beleidsnotitie sluit op hoofdlijnen aan op het bestaande beleid. 

Zoals in de aanleiding al verwoord heeft de aanpak de afgelopen jaren goed gewerkt. Er is 

daarom gekozen om het beleid op hoofdlijnen te continueren. Hieronder treft u de 

belangrijkste wijzigingen aan:  

 

Wijziging Voorgesteld beleid Huidig beleid Motivatie 

Huurprijs m2 € 3,50 € 2,50 Zie 1.5 beleidsnotitie 

Index huurprijs  CPI alle 

huishoudens 

n.v.t. Zie 1.5 beleidsnotitie 

Minimale huurprijs € 35,00 n.v.t. Ondergrens dekking  

administratieve kosten 

Verkoopprijs per m2 k.k. € 165,00 achter 

voorgevelrooilijn 

 

€ 165,00 Zie 1.5 beleidsnotitie. 

Grond achter 

voorgevelrooilijn is veelal 

interessanter dan ervoor. 

Hierdoor meer maatwerk 

€ 100,00 voor 

voorgevelrooilijn 

Aankoop (particuliere) grond 

met openbare bestemming 

25% t.o.v. 

verkoopprijs 

n.v.t. Zie 1.3 argumenten 

 

1.2 De beleidsnotitie is toekomstbestendig.  

De beleidsnotitie is transparant, uniform en toekomstbestendig. Onderwerpen zijn 

gespecificeerd en gedetailleerd omschreven teneinde het voor een ieder begrijpelijk te 

maken. Er wordt voor de huur een prijsindex gehanteerd waardoor de huur meebeweegt 

met de economische ontwikkelingen.  

 

1.3 Aankoop (particuliere) grond met openbare bestemming is niet verplicht maar wel 

gewenst.  

In Koggenland zijn situaties waarbij grond met een openbare bestemming kadastraal 

eigendom zijn van een particulier. Het openbare karakter van de grond stelt beperkingen 

aan de bevoegdheden die de eigenaar kan uitoefenen. De eigenaar moet het gebruik 

overeenkomstig de bestemming dulden; dit geldt in het bijzonder voor openbare wegen.  

Omdat de particulier niets meer met deze grond mag is overdracht aan de gemeente, die 

verantwoordelijk is voor (het onderhoud) van de weg, een logische keuze. Een vergoeding 

is hiervoor weliswaar niet verplicht maar wel gewenst. Ten eerste wordt andersom door de 

gemeente wel grond verkocht. Ten tweede blijkt uit jurisprudentie dat dergelijke gronden 
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zelden verjaren. Ten derde gaat het gemeente breed om enkele tientallen situaties en 

omdat ze niet proactief worden opgepakt gaat het jaarlijks slecht om een paar situaties en 

zijn de kosten gering. 

KANTTEKENINGEN  Niet van toepassing.  

FINANCIËN  Voor de uitvoering van het snippergroen is circa 0,5 fte benodigd (beleid, beheer en 

financiële en juridische ondersteuning). Dit wordt opgevangen binnen de bestaande 

formatieruimte van de desbetreffende afdelingen. 

 

De jaarlijkse inkomsten bestaan uit huurgelden en verkoop van grond. In onderstaand 

schema is schematisch weergegeven hoe de inkomsten de afgelopen jaren waren en wat de 

verwachting in de komende jaren is.  

 

Boekjaar Inkomsten huur Inkomsten verkoop Kosten aankoop grond 

openbare bestemming 

2016 € 27.600 €   28.000 n.v.t. 

2017 € 31.000 € 112.200 n.v.t. 

2018 € 33.900 €   71.500 n.v.t. 

2019 € 39.600 €   38.200 n.v.t. 

2020 € 40.000 €   23.700 n.v.t. 

2021 € 42.500 €   46.000 € 6.000 (ca. 3 situaties) 

2022 € 45.000 €   46.000 € 6.000 (ca. 3 situaties) 

De inkomsten voor het verkoop van (snippergroen) zijn meegenomen in de Begroting 2021. 

De inkomsten voor de verhuur zijn in de Begroting 2021 € 39.500. Bovenstaand schema laat 

ten opzichte van de Begroting een minimaal voordeel zien. Voorgesteld wordt om ten tijde 

van de zomernotitie 2021 te beoordelen of bijstelling van de huurinkomsten wenselijk is.  

 

De huurinkomsten stijgen jaarlijks licht omdat er én meer huurovereenkomsten worden 

afgesloten én oude huurovereenkomsten worden vervangen voor nieuwe (met hogere 

huurprijs per m2).  

De inkomsten van verkoop fluctueren sterk omdat dit afhangt van de gronden die in 

aanmerking komen voor verkoop. Voor de komende jaren is dan ook een getrimd 

gemiddelde genomen van de afgelopen jaren. 

DUURZAAMHEID  Niet van toepassing. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Niet van toepassing. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 Niet van toepassing. 

COMMUNICATIE  De beleidsnotitie wordt op de gemeentelijke website geplaatst.  
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Datum college: 24 november 2020 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

VERVOLG  Voor snippergroensituaties die voor besluitvorming zijn ingediend en/of waar de gemeente 

met de eigenaar/eigenaresse over in contact is getreden worden onder het huidige (oude) 

beleid behandeld. De gemeente neemt contact met hen op voor het maken van nadere 

afspraken. De beleidsnotitie wordt voor onbepaalde tijd vastgesteld. 

 

BIJLAGEN  1. Beleidsnotitie snippergroen gemeente Koggenland 2021 

2. Memo voortgangsrapportage aanpak gebruik gemeentegrond 


