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Actieplan snippergroen 2014 

Kennisnemen van: 

- Actieplan snippergroen 2014 

Inleiding: 

In het raadsvoorstel 13R.00426 wordt aan uw raad in januari 2014 het "Groenblauw omgevingsplan 2014 -
2023" ter vast stelling aangeboden. In het raadsvoorstel staan ook de vervolgacties genoemd. Een van de 
vervolgacties is dat gelijktijdig met het opstellen van de beheernota op wijkniveau een snippergroen kaart 
kan worden gemaakt. De verwachting is dat de eerste wijkuitwerking begin maart 2014 gereed is. Vanaf dat 
moment kan de (wijk) snippergroen kaart direct gebruikt worden om actief het snippergroen te verkopen. 

Dit jaar is er een pilot gedraaid in de wijk Molenvliet Oost om te kijken of de in die wijk aangetroffen illegale 
situaties succesvol aangepakt kunnen worden. De resultaten van de pilot waren positief. Alle 30 dossiers 
zijn nagenoeg opgelost. Dit geschiedt middels het alsnog verkopen van snippergroen (waardoor situatie 
gelegaliseerd kan worden) of middels het sluiten van een gebruiksovereenkomst (betreft stukjes groen die 
niet verkocht kunnen worden in verband met de aanwezigheid van een stamriool). In een aantal gevallen 
heeft de bewoner zelf de situatie vrijwillig opgeheven middels het ontruimen van het stukje grond. Omdat 
het wijkgericht is aangepakt hebben we (buiten de 30 dossiers) ook actief stukjes grond aan bewoners 
aangeboden die voor snippergroen verkoop in aanmerking kwamen en gebruiksovereenkomsten gesloten 
om toekomstige verjaring te voorkomen. 

Met de komst van de snippergroen kaart in 2014 kan deze wijkgerichte aanpak gecontinueerd worden. 
Actieve verkoop en aanpak illegaal snippergroen kan vanaf maart 2014 per wijk worden opgepakt. 
Uiteraard zal de gemeente ook passief snippergroen verkopen (verkoop op aanvraag). Bij de begroting 
hebben we u al geïnformeerd dat jaarlijks gemiddeld 40 verzoeken binnen komen waarvan een derde van 
de verzoeken daadwerkelijk voor verkoop in aanmerking komt. 
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Kernboodschap: 

- Vanaf maart 2014 van start gaan met actief verkoop/ingebruikgeving van snippergroen en 
handhaving van illegaal ingebruik genomen snippergroen middels een wijkgerichte aanpak . 

Vervolg: 

- Voorbereidingen treffen ten behoeve van wijkgerichte aanpak per maart 2014 (wat is snippergroen, 
wat is buurtgroen, wat dient gehandhaafd worden). 
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