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Snippergroen/groenstroken

Samenvatting:

De gemeenten Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg hebben vanuit het verleden reststroken openbaar groen, grenzend aan
tuinen in verhuur dan wel in gebruik gegeven. Elke gemeente hanteerde daarbij zijn eigen uitgangspunten/voorwaarden.
In het nieuwe Katwijk zijn op dit gebied dan ook verschillende regelingen van kracht wat het op een simpele wijze voeren
van een goede huuradministratie niet bevordert. Tevens is de huursom/vergoeding die nu verschuldigd is zodanig laag,
dat de kosten die de gemeente kwijt is aan het voeren van de administratie niet gecompenseerd worden. Dit is reden
geweest om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van 3 verschillende opties, te weten de verkoop van de
groenstroken, het blijven verhuren van de groenstroken maar onder andere voorwaarden en het weer in beheer nemen
van de gronden. Voorgesteld wordt om te kiezen voor optie 1.: verkoop.
Gevraagde beslissing:

De huidige verhuurde en/of in gebruik gegeven grond waar mogelijk te koop aanbieden aan de betreffende huurders C.q.
gebruikers.
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Inleiding
De gemeente Katwijk heeft vanuit het verleden reststroken openbaar groen, grenzend aan tuinen in verhuur
dan wel in gebruik gegeven. In het nieuwe Katwijk zijn op dit gebied verschillende regelingen van kracht wat
het op een simpele wijze voeren van een goede huuradministratie niet bevordert. Het gaat om ca. 150 huur- of
in gebruik gegeven contracten. De perceptiekosten van een factuur zijn ca. C 10,--, terwijl voor een groot
gedeelte van het snippergroen, de huursom nog geen C 10,-- per jaar is. Dit is reden geweest om te
onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van 3 verschillende opties, namelijk:
- verkopen van de groenstroken aan de huurder/gebruiker;
- blijven verhuren maar onder andere voorwaarden;
- weer in eigen beheer nemen.

De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in een korte Notitie snippergroen. Deze notitie is bij dit advies
gevoegd. U wordt hier kortheidshalve naar verwezen. Op basis van de bevindingen heeft van de drie genoemde
opties optie 1: verkoop, de voorkeur.
Beoogd resultaat
De kosten en baten van de verhuurde groenstroken in balans brengen.
Argumenten
1.

Geen administratie;

De medewerkers van RO en FPO hoeven jaarlijks niet meer zorg te dragen voor de juiste
huuradministratie, dat scheelt kosten.
2.

Het vestigen van een recht van opstal voor kabels en leidingen biedt voldoende zekerheid.
Voor het onderhoud en reparaties aan de kabels en leidingen kan er een recht van opstal gevestigd
worden om te waarborgen dat er ten alle tijden bij de betreffende kabels en leidingen gekomen kan
worden.

Kanttekeningen
1.
2.

Geen invloed op het oprichten van vergunningsvrije bouwwerken
Indien er geen interesse is in koop van het stukje grond; gemeente zal in dat geval grond moeten
blijven verhuren of weer terug in beheer moeten nemen.

Middelen
De jaarlijkse huurinkomsten komen te vervallen, echter door de verkoop wordt een eenmalige
verkoopopbrengst gerealiseerd. Het levert een permanente bezuiniging van de administratie op, dus interne
uren. Tevens levert het uiteindelijk een bezuiniging van het onderhoud groen op.
Uitvoering
Afhankelijk van de keuze van het college, moeten er kennisgevingen aan de huidige huurders worden verstuurd
met daarin het te volgen nieuwe beleid en wat daar de consequenties van zijn voor de huurder en het perceeltje
grond wat gehuurd c.q, in gebruik is gegeven.
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Notitie snippergroen
Aanleiding
De gemeente Katwijk heeft vanuit het verleden reststroken openbaar groen, grenzend aan tuinen in verhuur
dan wel in gebruik gegeven. In het nieuwe Katwijk zijn op dit gebied verschillende regelingen van kracht wat
het op een simpele wijze voeren van een goede huuradministratie
niet bevordert. De perceptiekosten van
een factuur zijn ca. € 10,--, terwijl voor een groot gedeelte van het snippergroen. de huursom nog geen
C 10,-- per jaar is. Eerder dit jaar is dit een reden geweest om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn
van 3 verschillende opties, namelijk:
- verkopen van de groenstroken aan de huurder/gebruiker;
- blijven verhuren maar onder andere voorwaarden;
- weer in eigen beheer nemen.

Beschrijving verschillende situaties:

3.

Verhuur / ingebruikgeving (legaal)
In gebruik genomen (illegaal)
Nieuwe verzoeken.

1.

Verhuur / ingebruikgeving (legaal)

1.
2.

•

Te koop aanbieden van de reeds verhuurde stukjes snippergroen/groenstroken.

De in verhuur gegeven C.q. in gebruik gegeven stukjes snippergroen is een legale situatie die al vele jaren
duurt. In deze tijd zijn er geen belemmeringen voorgekomen waardoor er niet tot verkoop kan worden
overgegaan.
De verkoop van het nu in verhuur zijnde snippergroen vindt bij voorkeur plaats onder de voorwaarde dat
een heel blok of een heel rijtje woningen akkoord gaat.
De bijkomende

kosten voor de koper bedragen:

- Notariskosten:
- Kadasterkosten:

C 250

akte van levering (excl. btw)

- '45 inschrijving van akte
- 550

splitsing van het perceel

- Totaal ca.
De prijs die thans gehanteerd
€

150,00

wordt voor verkoop van individuele stukjes groen/tuingrond

ligt op

per m2.

Omdat het vaak gaat om een perceel grond niet groter dan 20 m2 ,de bijkomende kosten fors zijn en de
huurprijs/gebruiksvergoeding
zeer laag is, zal het animo van huurders om de groenstrook aan te kopen naar
verwachting zeer laag zijn. Het moet voor de potentiële koper toch aantrekkelijk gemaakt worden om het
perceeltje grond te kopen. De volgende constructie is daarvoor bedacht. De vierkante meter prijs staat op
C 50,00 per m2, dit is een prijs onder de marktwaarde maar om het zo aantrekkelijk te maken voor de
potentiële kopers is dit een aanvaardbare prijs. Kavels kleiner dan '5 m2 betalen niets voor het perceel wel
komen de bijkomende kosten geheel voor hun rekening. Kavels vanaf 16 m2 tot max. 75 m2, betalen voor de
eerste 15 m2 niets, vanaf de 16' m2 wordt de vierkante meter prijs gerekend daarbij komen de bijkomende
kosten geheel voor hun rekening. Voor kavels boven de 75 m2 worden aparte afspraken gemaakt.

Indien er kabels en leidingen in de grond liggen, zal er een recht van opstal gevestigd moeten worden ten
behoeve van de leidingen, zodat de beheerders erbij kunnen voor onderhoud en reparatie.
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Bouwwerken die vergunning

vrij zijn of in het bestemmingsplan

passen mogen door de kopers op gericht

worden, mits rekening wordt gehouden met het recht van opstal. Zodra er een algehele herziening van het
bestemmingsplan
plaatsvindt, zal de bestemming, afbankelijk van de ligging van het stukje snippergroen,
gewijzigd worden van "openbaar groen" in de bestemming

"tuin" of "wonen".

Voordelen:
Geen administratie;
Het vestigen van een recht van opstal voor kabels en leidingen biedt voldoende zekerheid ..
Nadelen:
Geen invloed op het oprichten van vergunningsvrije bouwwerken;
Indien er geen interesse is om te kopen zal de gemeente blijven verhuren

of de grond weer in

beheer moeten nemen.

•

De stukjes snipperçroen/qroenstroken

blijven verhuren maar onder andere voorwaarden.

De huidige huurprijzen dekken de administratiekosten
niet. Uit onderzoek is gebleken dat de drie
voormalige gemeenten met verschillende huurvoorwaarden
hebben gewerkt, waardoor er nu veel
verschillende contracten zijn. Het staat vast dat de huurprijzen verhoogd zullen moeten worden om de
huuradministratie
rendabel te maken. Dit betekent dat alle oude huurcontracten eerst opgezegd zouden
moeten worden, zodat er vervolgens een nieuw huurcontract kan worden aangegaan waarin de huurprijs
hoger is en waarin de mogelijkheid wordt opgenomen om deze prijs jaarlijks te indexeren.
Op de huur van onbebouwde grond zijn geen bijzondere dwingende huurrechtelijke regels van toepassing,
het staat partijen vrij om afspraken te maken en dit geldt ook voor vaststelling van de huursom.
Echter de bestaande huur opzeggen gevolgd door het doen van een nieuw aanbod voor een nieuwe
huurovereenkomst
met een hogere huurprijs is in strijd met de redelijkheid en billijkheid (algemene
beginselen van behoorlijk bestuur). Het is wel mogelijk om de huurovereenkomsten
tot de einddatum te
respecteren, niet te verlengen en op dat moment een nieuwe huurovereenkomst
voor een hogere huurprijs
aan te bieden (uitsterfheleid).

Al met al duurt dit proces ongeveer

Daarnaast blijft de huuradministratie

bestaande

10 jaar.

uit jaarlijks versturen van nota's, het innen van de huur en

de controle daarop e.d. bestaan. Dit betekent dat er interne uren aan besteed gaan worden.
Vergunning vrije bouwwerken

zijn bij verhuur ook toegelaten.

regeling moeten worden opgenomen in het huurcontract
gevestigd worden om meer zekerheid te krijgen).

Voor de kabels en leidingen zal dus een

(of er moet naast het contract een recht van opstal

Voordelen:
Door de opzegmogelijkheid in het huurcontract voor beide partijen kan de gemeente desgewenst
later weer beschikken over het snippergroen
Op termijn kunnen de huren verhoogd worden tot een marktconforme huurprijs.
Nadelen:
Risico dat mensen in zijn geheel niet akkoord gaan; gemeente zal grond weer terug moeten nemen
en zelf weer moeten gaan onderhouden;
Veel administratie door het jaarlijks versturen van huurverhoging aankondigingen en facturen, het
innen van de huursom en de controle daarop;
Onderhoud en reparatie van kabels en leidingen moet geregeld worden in de contracten, dit geeft
minder zekerheid dan een recht van opstal.
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•

Snipperqroen ze/fin eigendom houden/nemen en onderhouden.

Wanneer mensen niet akkoord gaan met de veranderingen, zal de gemeente het snippergroen terug moeten
nemen en zelf weer moeten gaan onderhouden.
Voordelen:
geen vergurnring vrije bouwwerken op het snippergroen zodat openbaar groen ook echt openbaar
groen

IS;

geen problemen met betrekking tot de onderhoud en reparaties van kabels en leidingen;

Nadelen:
zelf onderhouden, wat natuurlijk kosten met zich meebrengt;
reeds aangebrachte bouwwerken en tuininrichtingen (laten) afbreken en het stukje gemeentegrond
opnieuw inrichten.
2.

In gebruik genomen (illegaal)

Bij illegaal in gebruik genomen gronden zal de procedure zoals genoemd in punt 1 van toepassing zijn.

3. Nieuwe aanvragen
Het beleid voor nieuwe aanvragen snippergroen is reeds vastgesteld in het groen beleidsplan 2009-2019 en
is als volgt omschreven:
In het groenbeleidsplan van Katwijk 'Groen na 2000' is het beleid 'snippergroen'
vastgesteld. Dit beleid wordt met enkele aanvullingen en aanpassingen overgenomen tot
beleid voor de nieuwe gemeente.
De gemeente is bereid om 'snippergroen' af te stoten aan bewoners. Er zal vooralsnog geen actief beleid
worden gevoerd om snippergroen wat nog niet verhuurd is afte stoten. Wanneer een nieuwe aanvraag van
een bewoner binnenkomt, wordt vastgesteld of de gemeente de gevraagde grond uit wil en kan geven. De
beoordeling vindt als volgt plaats op basis van de volgende vragen
1. Is

het gevraagde 'snippergroen' daadwerkelijk snippergroen?
Ligt het gevraagde snippergroen op gemeentegrond?
3. Grenst het gevraagde snippergroen aan de grond van de aanvrager?
4. Liggen er kabels of leidingen in het gevraagde snippergroen of zijn er lichtmasten of
CAI-kasten in geplaatst?
5. Vormt het snippergroen onderdeel van de groendrager, zoals is vastgesteld in het
Groenbeleidsplan van 2009?
6. Vormt het snippergroen een essentieel onderdeel van de stedenbouwkundige
inrichting?
7. Is er sprake van functioneel groen, zoals een groenstrook die een scheiding vormt
tussen een speelplaats en particuliere tuinen?
8. Leidt de uitgifte van het gevraagde snippergroen tot het ontstaan van (ander)
2.

Conclusie:
De 3 opties overziende in punt 1 gaat de voorkeur uit naar verkoop met als terugval naar huur tegen
aangepaste huursom. Zodra de mogelijkheid zich voordoet alsnog over te gaan op verkoop.
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