
Technische vragen en antwoorden 14 december 2020

Agendapunt 2.03.01/3.06.01: Beleidsnotitie Snippergroen

Vraag Antwoord 
1 Vraag 1

In het raadsvoorstel staat in het schema op pagina 2 “aankoop 
particuliere grond met openbare bestemming 25% t.o.v. de 
verkoopprijs” . Begrijp ik goed dat dit gaat om 25% van de 
verkoopprijs in de kolom erboven ? Dus 25 % van € 165 achter de 
voorgevel rooilijn en 25 % van € 100 voor de voorgevel rooilijn? Ik 
hoor graag of mijn aanname klopt.

Antwoord 1

Dat is correct.



.

Vraag Antwoord
Vraag 1
In de beleidsnotitie stelt u dat de huidige aanpak goed werkt. Wat 
bedoelt u hiermee? Wanneer vindt u dat de huidige aanpak goed 
werkt? Welke uitgangspunten hanteert u hiervoor? En op welke 
wijze houdt u dit bij/monitoring? Antwoord 1

Opgemerkt moet worden dat deze opmerking in het raadsvoorstel 
staat en niet in de beleidsnotitie. Deze opmerking is op basis van 
ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan. Op basis van het 
vigerende beleid zijn vanaf 2015 al bijna 200 snippergroen situaties 
juridisch goed geregeld. Allen zijn zorgvuldig voorbereid waarna de 
inwoners door ons zijn benaderd. In het overgrote merendeel van de 
situaties is begripvol gereageerd en is in goed overleg tot een 
juridische afronding gekomen.  

Vraag 2
U doet het voorstel om de huurprijs met 1 euro te verhogen? Heeft 
u alle wijken in Koggenland al geïnventariseerd? Zijn ze allemaal 
aangeschreven om te kopen of huren? Krijgen de nog aan te 
pakken wijken te maken met een nieuwe huurprijs? Antwoord 2

In 2015 is gestart met de aanpak in gebruik genomen stukjes 
gemeentegrond. Dorp voor dorp is geïnventariseerd en 
aangeschreven. Op dit moment wordt Grosthuizen aangeschreven en 
daarna moeten Oudendijk, De Goorn en Avenhorn nog aangeschreven 
worden. Het gaat om circa 150 situaties. Een keuze kan zijn om voor 
deze situaties nog het vingerende beleid van kracht te laten zijn (dus 
€ 2,50 per m2)  en voor alle mutaties van bestaande overeenkomsten 
(verhuizing of overlijden) het nieuwe tarief te hanteren (dus € 3,50 per 



m2).   

Vraag 3
Zijn er zoals afgesproken in het presidium “de acties-spinnergroen” 
uitgevoerd zoals afgesproken? We vinden deze namelijk niet terug 
in de evaluatie. De afspraken die zijn gemaakt zijn; mensen die op 
een bepaalde leeftijd zijn, niet met deze aanpassingen te 
vermoeien (maar te wachten dat hun huis verkocht wordt), 
makelaars en notarissen actief informeren en communicatief 
toegankelijkere/meer heldere brieven schrijven? Kunt u aangeven 
of u deze werkwijze bent gaan hanteren en in hoeveel gevallen van 
de inwoners op leeftijd u deze zaak heeft laten rusten? Antwoord 3

Alle inwoners worden op een gelijke wijze behandeld; ook oudere 
mensen. Uiteraard wordt rekening gehouden met de gesteldheid van 
een ieder. In het kader van gelijkheidsbeginsel en het feit dat een 
aantal situaties dreigen te verjaren is geen onderscheidt gemaakt in 
de leeftijd van personen. In een aantal situaties is sprake geweest dat 
een jonger familielid de honneurs waarnam.  
Makelaars en notarissen zijn de afgelopen jaren meermaals actief 
geïnformeerd. Er is over het algemeen een proactieve contacthouding. 
Veelal wordt al voor de verkoop van een woning geïnformeerd naar de 
(on)mogelijkheden.  

Vraag 4
Welke kosten heeft u nog meer gemaakt dan de 0,5 fte? Kunt u 
aangeven wat de kosten waren voor bezwaar/beroepsprocedures, 
evenals de begeleiding ervan en ook de kosten voor het aanpassen/
veranderen van de locaties waar eigenaren geen huur/koop hebben 
gewenst (terugvordering)?

Antwoord 4

De totale kosten voor externe juridische ondersteuning in de 
afgelopen 5 jaar bedraagt < € 10.000. De totale kosten voor het 
aanpassen/veranderen van locaties na terugvordering in de afgelopen 
5 jaar bedraagt < € 5.000.  


