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Publiekssamenvatting 
Burgemeester en wethouders hebben zich voorgenomen spelregels voor verkoop en verhuur van 

snippergroen vast te stellen. De gemeenteraad wordt gevraagd zich over dit voornemen uit te 

spreken. 

 

Gevraagde besluit 
De gemeenteraad maakt geen wensen en bedenkingen kenbaar over het voorgenomen besluit van 
het college van burgemeester en wethouders om spelregels voor verkoop en verhuur van 
snippergroen, zoals vastgelegd in de memo 'Spelregels verkoop en verhuur snippergroen', van 4 juli 
2018, documentnummer 18.054609, vast te stellen. 

 

Aanleiding 
In de wijken Waldervaart en Groeneweg heeft een proefproject (pilot) voor actieve verkoop van de 
groenstroken plaatsgevonden in 2015-2016, met een uitloop voor de Seringenhof tot 1 maart 2018. De 
gemeenteraad heeft op 26 september 2017 over de pilot gesproken. Daar is afgesproken dat het 
proefproject, gezien de negatieve beleving door de betrokken inwoners, niet gecontinueerd zou 
worden en dat het college met nieuw beleid naar de raad zou komen, waarin op een geleidelijke 
wijze zou worden toegewerkt naar de gewenste situatie. De in de memo ‘spelregels voor verkoop en 
verhuur van snippergroen’ vastgelegde spelregels vormen tezamen het beleid. Deze memo is in 
samenspraak met de afdeling Openbaar Gebied opgesteld. De verschillen tussen de oude spelregels 
van vóór de pilot, de spelregels in de pilot en de voorgestelde nieuwe spelregels zijn in een 
afzonderlijke notitie toegevoegd als bijlage. 

 

Belang 
Het college is bevoegd tot het vastleggen van spelregels voor verkoop en verhuur van vastgoed 
waaronder het snippergroen. Nu de raad gevraagd heeft om met nieuw beleid voor snippergroen 
naar de raad te komen, wordt, na vaststelling van het voorgenomen besluit hieromtrent, de raad 
gevraagd wensen en bedenkingen kenbaar te maken dan wel te besluiten dat de raad geen 
wensen en bedenkingen heeft. 
 

Centrale vraag 
Kan de raad instemmen met de door het college vast te stellen:  

- criteria voor verkoop van snippergroen; 
- verkoop- en verhuurprijzen en de jaarlijkse indexering ervan; 
- geleidelijke verhoging van de huidige huurprijzen tot het gewenste niveau in tien gelijke 

jaarlijkse stappen, 
zoals beschreven in de memo ‘Spelregels verkoop en verhuur snippergroen’. 
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Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het beoogde maatschappelijke resultaat is dat  

- al het openbaar groen dat een maatschappelijk doel dient in eigendom blijft van de 
gemeente en uitsluitend het overige mag worden afgestoten; 

- de huur- en koopprijzen van het snippergroen aansluiten bij de regels van de wet markt en 
overheid; 

- door geleidelijke verhoging van de huurprijs en duidelijke informatie betrokken burgers in staat 
zijn hun eigen afweging te maken en in zelfstandigheid kunnen besluiten of en zo ja wanneer 
zij een stuk snippergroen aankopen. 

 

Kader 
In de memo is rekening gehouden met: 
• reeds bestaande, deels informele, criteria voor verkoop van snippergroen; 
• de wet Markt en Overheid 
• het pilotproject verkoop snippergroen 
• discussie in de gemeenteraad van 26 september 2017 
• evaluatie van het pilotproject 

 

Argumentatie 
Pro 

• Gemeente voldoet aan de verplichting om te opereren binnen de wet Markt en Overheid  
• De geharmoniseerde huur is binnen redelijke marges als marktconform te beschouwen. 
• Harmonisatie van huurprijzen zal door degenen die al de vastgestelde huur betalen als 

rechtvaardig worden beschouwd. 
• De geharmoniseerde huur maakt de exploitatie kostprijsdekkend; hierbij moet gedacht worden 

aan de kosten voor opstellen contracten, facturering, indexering en correspondentie, gemiddeld 
geschat op circa € 100,- á € 200,- per jaar. De huidige bedragen voor huur / recognitie van € 2,27 
tot € 11,34 zitten daar ver onder. 

• Bij aankoop heeft de koper een flink voordeel ten opzichte van de grondwaarde bij de woning. 
Zo is de grondwaarde van gewone rijtjeshuizen in de kern Schagen circa € 300 / m2, wat 
aanzienlijk hoger is dan de verkoopprijs van € 107,21 per m². 

 
Contra 

• Het zal voor een aantal huurders / gebruikers moeilijk te accepteren zijn dat ze – ook al is het 
stapsgewijs – meer moeten betalen dat ze tot op heden gedaan hebben; een stuk snippergroen 
van bijvoorbeeld 50 m2, waarvoor tot op heden een symbolisch bedrag van € 4,54 wordt betaald 
(als recognitie), gaat in de eerste stap omhoog naar € 26,04 om na 10 jaar uit te komen op 
€ 260,37 (exclusief tussentijdse indexering). Huurders die nu al meer dan 10% van de vastgestelde 
huurprijs betalen, krijgen een huuraanbod voor de eerstvolgende trede met daarop volgend het 
resterend aantal stappen. 

 

Alternatieven 

• Overwogen kan worden om te termijn van ingroei te bekorten naar 4 jaar. Dit het als nadeel dat 
het voor veel huurders tekort tijd zal geven om aankoop op termijn te plannen.  

• Overwogen kan worden om de termijn van ingroei te verlengen naar 20 jaar. Dit heeft als nadeel 
dat het een bijna niet te overziene termijn oplevert. Het is van belang om het dossier 
‘snippergroen’ op een redelijke termijn te kunnen sluiten. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
Het voorstel is tot stand gekomen na een debat in de gemeenteraad, conform de belofte die de 
wethouder aan de raad heeft gedaan. 
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Financiële consequenties 
• De meeropbrengst door hogere huren valt toe aan de algemene middelen 
• De verkoopopbrengst valt toe aan de algemene middelen voor de omvang van de begrote 

opbrengst á € 40.000,-; de meeropbrengst valt toe aan de opbrengst ‘tafelzilver’ voor de periode 
dat opbrengsten daaraan worden toegerekend; daarna zullen de meeropbrengsten toevallen 
aan de algemene middelen. 

• Het is nog niet duidelijk welke verkoopopbrengsten in 2018 – 2019 verwacht mogen worden als 
gevolg van de huurharmonisatie. 

• Bij een geschat aantal snippergroencontracten van 150, waarbij er 100 verkocht worden ligt de 
totale verkoopopbrengst bij een geschatte gemiddelde grootte van 25 m2 per strook ongeveer 
op € 250.000,-.  

• De verkoopopbrengsten vallen niet onder de vennootschapsbelasting. 

 

 

Communicatie van het besluit 
• Persbericht na vaststelling besluit door het college 
• Informatie op webpagina gemeente 
• Individuele informatie aan betrokken huurders / gebruikers bij invoering van de ingroeihuur 

 

Realisatie van het besluit 
• Voorbereiding is gestart in juli 2018 met meting percelen, in kaart brengen kabels en leidingen en 

dergelijke. Na definitieve vaststelling door het college zal voorbereiding worden afgerond  
• Brieven naar betrokken gebruikers / huurders uit in november – december 2018 met aanbod 

huurcontract en benoemen mogelijkheid tot koop, eventueel met gespreide betaling 
• Afwikkeling december 2018 – januari 2019 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

• memo 'spelregels verkoop en verhuur snippergroen' 

• samenvatting verschillen oude spelregels – nieuwe spelregels snippergroen 

 


