
 

  

     

 

Motie voor de raadsvergadering van 26 september 2017 
 

Agendapunt  : 27 

 

Onderwerp : Snippergroen 

 

 

Aan de raad van Schagen 

 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 26 september 

2017  

 

 

Overweging/constatering: 

 

- Het snippergroenbeleid  een proefproject is. 

 

- Er na de eerste brief van de gemeente al onduidelijkheid is ontstaan. 

 

- Het voorstel meteen al tot veel negatieve reacties en onrust heeft 

geleid. 

 

- Een groep bewoners naar de ‘rijdende rechter’ zijn gestapt en hierin 

hun gelijk hebben gekregen. 

 

- De gemeente hierop niet het beleid heeft aangepast, en hiermee 

ongelijkheid heeft gecreëerd. 

 

- En een reeks aan verschillende voorstellen en vergissingen volgden wat 

de bewoners machteloos radeloos en slapeloos maakten. 

 

- Bewoners zich min of meer gedwongen voelde tot koop omdat de 

gemeente de laatste meters zegt aan te bieden aan de buurman. 

 

- Dit proefproject inmiddels de gemeente aan ambtelijke inzet al zeer 

veel uren heeft gekost. 



 

  

 

- Dit proefproject de gemeente nog voor onvoorziene kosten gaat 

stellen in de toekomst, aan onderhoud en handhaving op onverkochte 

stukken grond, beschoeiing en onderhoud sloten. 

 

- Het voor de bewoners onbegrijpelijk is dat de vier bewoners via de 

‘rijdende rechter’ wel voor € 57,- konden kopen incl. vergoeding voor 

de beschoeiing. 

 

- Deze manier van beleidsvoering niet bijdraagt aan het welbevinden 

van onze inwoner. 

 

Verzoek: 

- Dit proefproject niet te continueren. 

  

- Met nieuw beleid naar de raad te komen. 

 

- De inwoners die snippergroen hebben aangekocht en de lopende 

onderhandelingen, van de 144 adressen in de twee wijken die zijn 

aangeschreven door de gemeente voor dit ‘snippergroen 

proefproject’, € 13,-  m2  rechtstreeks te compenseren voor alle 

ongemakken,die zij tijdens deze pilot hebben ondervonden.  

 

- Het bedrag hiervoor van € 64.000,- te onttrekken aan de Algemene 

reserve. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

 

 

Toelichting:  

 

De bewoners geven aan dat het hen niet om het geld gaat maar om de 

manier waarop dit project is ingezet en uitgevoerd. 

De onrust, argwaan en verwarring heeft er bij de meeste inwoners toe geleid 

niet meer blij te kunnen zijn met hun aankoop. 

Het college doet er goed aan hiervoor begrip te tonen. 

Geluk staat immers centraal in de begroting. De financiën zijn redelijk op 

orde. We kunnen constateren dat dit een voorbeeld is van een mislukt 

proefproject.  

 

 

fractie Wens4U     fractie PvdA 

 

Merieke Bredewold    Hans Heddes 


