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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 17INT06399 

Gemeente 
Hellendoorn 

19 D E C . 2017 
Datum vergadering: 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

Onderwerp: B&W-advies: 
Voortgangsrapportage Actie snippergroen 

Advies: 
Besloten wordt: 

1 . Kennis te nemen van de stand van zaken; 
2. Gelet op het aantal openstaande zaken de Actie snippergroen voort te zetten. 

Q 
Besluit B en W: ČOn+Of ' V U ' CXCLü 

J 
Korte samenvatting: 
Sinds 2011 is de gemeente bezig met de Actie snippergroen. Belangrijkste doel: het gemeentelijk eigendom 
beter in kaart te brengen en voorkomen dat door verjaring gronden overgaan in particuliere handen. Voorts 
wordt , door lagere tarieven, de mogelijkheid geboden om, daar waar het geen (wijk)structuurgroen betreft, de 
verkoop c.q. verhuur van snippergroen te bevorderen. 
In deze nota wordt de stand van zaken gerapporteerd, zowel financieel als qua afgehandelde en niet-

afgehandelde dossiers. 

Aanleiding: 
Periodiek wordt de stand van zaken van de Actie snippergroen aan uw college gerapporteerd. Voor het laatst is 
dit gebeurd in februari 2017 . In lijn met uw besluit (d.d. 28 februari 2017) naar aanleiding van de laatste 
rapportage is de Actie Snippergroen voortgezet. 

Relevante eerdere besluiten: 
1 8 oktober 2 0 1 1 ( 1 1 INT011 53) waarbij de actietarieven zijn vastgesteld; 
26 juni 2012 (12INT00792) waarbij een eerste evaluatie is uitgevoerd en de huurtarieven zijn aangepast; 
16 april 2013 (13INT00567) waarbij de tweede evaluatie is uitgevoerd; 
17 december 2013 (13INT03725) waarbij de derde evaluatie is uitgevoerd en Bureau Metafoor opdracht is 
gegeven overige delen van de bebouwde kommen en het buitengebied in beeld te brengen; 
28 februari 2017 (17INT04419) waarbij de vierde evaluatie is uitgevoerd en waarbij besloten is de actietarieven 
als reguliere tarieven te handhaven en met betrekking tot de verkoop van bermen in het buitengebied een tarief 
te hanteren van C 16 ,25 /m

2 k.k.. 

Doelstelling: 
Stand van zaken Actie snippergroen in beeld brengen 

Oplossing: 
Gehanteerde beleid 

> (Wijk)structuurgroen: verkoop/verhuur niet mogelijk 

Indien geen sprake is van (wijk)structuurgroen, dan bestaan de volgende opties: 

^ Verkoop: tarief C 65,—/m2 v.o.n. 
> Verhuur: tarief C 2,50An2 per jaar 
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> Bruikleen: gratis (mits uitstraling openbaar groen blijft) 
> Teruggave: indien verkoop ca. niet mogelijk is of bewoners geen belang meer hebben. 
> Geen gemeentegrond in gebruik: soms blijkt dat gebruik gemeentegrond niet meer aan de orde is. 

Ook is met enige regelmaat gebleken dat een situatie al meer dan 20 jaar bestaat, zonder dat daartegen is 
opgetreden. Indien in die periode zogenaamde bezitsdaden zijn verricht is er sprake van verjaring. De bewoner 
krijgt dan een verklaring van verjaring en kan de eigendom via de notaris, op zijn kosten, in het kadaster laten 
opnemen. 
Inmiddels zijn, als gevolg van een arrest van de Hoge Raad, rond verjaring nieuwe ontwikkelingen ontstaan. 
Hierop wordt bij het onderdeel "juridische consequenties" nader ingegaan. 

Agrarische grond 
Al eerder is aangegeven (en in lijn hiermee door uw college besloten) dat gemeentelijk groen, dat deel uitmaakt 
van een weiland, geen snippergroen is. In die situatie is sprake van agrarische grond met het daarbij behorende 
tarief van C 5,-An2 k.k.. 

Wegbermen 
Bij de inventarisatie van bureau Metafoor in het buitengebied zijn ook heel wat situaties in beeld gebracht 
waarbij sprake is van wegbermen. Indien het verkeerstechnisch van belang is dat de bermen worden 
gehandhaafd, dan wordt de grond niet verkocht maar teruggevorderd (en als berm hersteld). Het komt echter 
ook voor dat het verkeerstechnisch gezien niet nodig is de wegberm over de volle breedte te handhaven. In die 
situaties is geen sprake van snippergroen. Het betreft meestal grote percelen, waarbij de extra grond niet die 
meerwaarde heeft die extra grond binnen de bebouwde kom heeft. 
Gelet hierop hebt u in februari 2017 besloten om in deze situaties een tarief te hanteren van C 16,25 / m 2 k.k.. 

Het beleid blijkt in nagenoeg alle situaties helder en goed toepasbaar. 

Stand van zaken 
In totaal betreft het 2.593 dossiers. 
Dit aantal wi jkt af van het genoemde aantal in de rapportage van februari 2017 (nr. 16INT04419). In deze 
rapportage werd uitgegaan van in totaal 2.008 dossiers. 
De belangrijkste oorzaken van deze afwijking zijn: 

de dynamiek m.b.t. snippergroen. Er komen regelmatig nieuwe aanvragen/verzoeken om aankoop, huur 
en gebruik snippergroen. Daarom verandert het totaal aantal dossiers zeer regelmatig; 
de organisatie is steeds meer alert op (illegaal) gebruik van gemeentegrond door burgers, bedrijven, e t c . 
Op deze wijze komt met enige regelmaat dit soort gebruik boven tafel (nieuwe gevallen dus), hoewel het 
Kadaster en bureau Metafoor de afgelopen jaren inventarisaties m.b.t. illegaal gebruik van 
gemeentegrond hebben uitgevoerd; 
er heeft een nadere afstemming van legaal (verhuur, bruikleen, e.d.) en illegaal grondgebruik 
plaatsgehad. Lijsten zijn verder op elkaar afgestemd. O.a. is grondgebruik < dan 10 m 2 (waarvoor geen 
opbrengst gegenereerd wordt) nu ook opgenomen in het totaal. 
Er is nu één totaallijst waar iedereen die zich met snippergroen bezighoudt gebruik van maakt. 

Van het genoemde totaal aantal dossier van 2.593 zijn op dit moment 1.829 dossiers afgehandeld. Deze 
dossiers zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: 

Verkoop 329 

Verhuur 368 

Bruikleen 527 

Verjaring 186 

Afgewezen aanvragen/ 
verzoeken 

141 

Niet illegaal 79 
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Erkenning < 10m2 80 

Exploitatieplannen 10 

Teruggave naar gemeente 
(oude overeenkomsten 
opgezegd) 

102 

In gebruik bij buren 7 

Totaal 1.829 

Welke dossiers zijn nog niet afgehandeld? 

Bermen 133 

Parkmanagement 
(betrekken bij revitalisering) 

19 

Verlopen overeenkomsten 56 

Verhuizing (overschrijving) 38 

Illegaal gebruik 231 

Lopende aanvragen/ 
verzoeken om aankoop 

57 

Gebruik < 10 m 2 (geen 
opbrengst verwacht) 

230 

Totaal 764 

Het onderstaande overzicht geeft een beeld van de actuele stand van zaken inzake de ontvangsten i.v.m. 
verkopen snippergroen vanaf 2 0 1 1 . 

Bij de netto-ontvangsten zijn de gemaakte kosten (notaris, inschrijving kadaster, overdrachtsbelasting) in 
mindering gebracht op de bruto-ontvangsten. 

BRUTO ONTVANGSTEN NETTO ONTVANGSTEN 
2011 C 123.728,-- C 106.959,78 
2012 C 9 7 . 7 6 0 , - C 73.491,31 
2013 C 490.991,75 C 405.729,99 
2014 C 2 5 1 . 8 3 5 , - C 214.833,97 
2015 C 9 1 . 8 8 5 , - C 70 .821,50 
2016 C 1 9 0 . 8 4 7 , - C 1 4 5 . 6 7 9 , -
2017 C 113.871,25 *) C 96 .480 ,50 *) 
TOTAAL C 1.360.918,- C 1.113.996,05 

*) Betreft geboekte ontvangsten i.v.m. 38 verkopen snippergroen tot eind november 2017. 

In "de pipeline" zit nog een behoorlijk aantal verkopen welke inmiddels t .b.v. de aktepassering bij de notaris ligt. 
In een aantal gevallen met een fors aantal m 2 . 
Het betreft op dit moment 21 transacties (waaronder 10 grondtransacties achter de percelen Grotestraat 310¬
330) , met een bruto-opbrengst van C 102.262,50. Rekening houdend met verkopen vrij op naam, waarbij de 
notaris-, kadasterkosten, etc. voor rekening van de gemeente komen, wordt , indicatief, uitgegaan een netto
opbrengst van ca. C 9 0 . 0 0 0 , - . 
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Naar verwachting zal een groot deel daarvan nog in 2017 gepasseerd worden bij de notaris en in dat geval dus 
als gerealiseerd resultaat ten gunste van 2017 gebracht kunnen worden. 

Verhuur en bruikleen 
De actuele lijst inzake verhuur en bruikleen bestaat in totaal uit 1.173 dossiers. 
Inmiddels heeft dit geresulteerd in 948 nieuwe overeenkomsten vanaf 2 0 1 1 . Deze overeenkomsten kunnen als 
volgt worden onderverdeeld: 

verhuur snippergroen: 304 overeenkomsten. Hiervan zijn 288 overeenkomsten daadwerkelijk gesloten 
(11.892 m 2 ; opbrengst jaarlijks C 29.730,--)- 16 huurovereenkomsten zijn verstuurd ter ondertekening; 
verhuur volkstuinen: 21 overeenkomsten. Huuropbrengst C 1.575,-- per 5 jaar. 
verhuur binnencirkel rotondes: 8 overeenkomsten. Huuropbrengst C 8.000,-- per jaar. 
verhuur binnen grondexploitaties (tijdelijke huurovereenkomsten in afwachting van verkoop grond): 12 
overeenkomsten; 
bruikleen: in totaal zijn 527 bruikleenovereenkomsten gesloten. (Er moeten nog 21 overeenkomsten 
worden ondertekend) In totaal betreft het 28 .276 m 2 ; 
erkenning ( < 10 m 2 ) : 80 overeenkomsten; 1.481 m 2 . 

Er bestaan nog 225 bestaande (oude) overeenkomsten die de komende jaren expireren. Hierbij wordt bekeken of 
verhuur/bruikleen verlengd kan worden, of verkocht kan worden of dat de gemeente de gronden terugneemt. 

Effecten: 
Het gemeentelijk grondbezit is goed in kaart gebracht. Daarmee zijn de oorspronkelijke doelstellingen behaald. 

Planning: 
N.v.t. 

Financiële consequenties: 
Aanvankelijk waren geen opbrengsten geraamd, maar al snel is in het kader van de Burap toch een 
inkomstenpost opgenomen. Gelet hierop is aan netto-opbrengsten C 135.000,-- geraamd. Voorts is C 1 0 . 0 0 0 , -
aan kosten geraamd (adviseurskosten). Per saldo is de geraamde netto-opbrengst dus C 125.000,-- . 
Tot nu toe (eind november 2017) is C 96.480,50 geboekt als ontvangsten. Voorts is tot nu C 1 0 . 4 2 7 , - betaald 
aan adviseurs, e.d.. Per saldo is dus C 86.053,50 netto-opbrengst gerealiseerd. 
Bij de notaris ligt nog een aantal verkopen (21 stuks; netto-opbrengst ca. C 9 0 . 0 0 0 , - ) , welke naar verwachting 
voor een groot deel in 2017 gaan passeren bij de notaris. 

Gelet hierop is de verwachting dat de geraamde netto-opbrengst in 2017 ruimschoots gerealiseerd zal worden. 

Personele consequenties: 
De Actie snippergroen loopt nog en is sinds het afgelopen voorjaar binnen de reguliere organisatie voortgezet. 
Dit betekent dat een aantal collega's niet of in mindere mate vrijgemaakt wordt c.q. kan worden t .b.v. de Actie 
snippergroen. 
Gesteld kan worden de uitvoering over het algemeen adequaat verloopt, maar de beperktere personele inzet af 
en toe ten koste gaat van de snelheid van afhandelen. 
Juridische consequenties: 
Door het gemeentelijk grondeigendom goed in kaart te brengen en te houden, wordt voorkomen dat de gronden 
door verjaring in eigendom van particulieren overgaan. 

Ontwikkelingen rond verjaring 
Op 24 februari j . l . heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan m.b.t. verjaring (verjaringszaak 
gemeente Heusden). 
In het kort: 
Een burger deed een beroep op verjaring i.v.m. het in bezit hebben van gemeentegrond. De verjaringsclaim werd 
toegewezen (ook door Hoge Raad). Echter de Hoge Raad oordeelde tevens dat iemand eigenaar kan worden 
door (eventueel te kwader trouw) andermans grond in bezit te nemen en te wachten totdat diens rechten zijn 
verjaard, maar dan wel onrechtmatig handelt. En niets staat het "slachtoffer" van de onrechtmatige daad (in dit 
geval de gemeente) in de weg om dan schadevergoeding te eisen. 
Deze uitspraak versterkt de positie van de oorspronkelijke grondeigenaar aanzienlijk. 
Het probleem in de praktijk is vooral hoe om te gaan met kleine strookjes grond welke weinig waarde hebben, 
maar waarbij de verjaringsproblematiek wel speelt; oude gevallen, welke in het verleden al verjaard zijn verklaard 
en waar de "oude" eigenaar nog een claim op kan leggen, e.d.. De praktijk en jurisprudentie zullen moeten 
uitwijzen hoe hiermee om te gaan. 
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Wij wijzen, als verjaring speelt of kan gaan spelen, de andere partij wel op het arrest van 24 februari 2017. 
een aantal gevallen heeft dit al positief uitgepakt voor de gemeente Hellendoorn (geen verjaringsclaim of 
verjaringsclaim ingetrokken). 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
Het beleid en de tarieven in dit kader blijven communiceren (met name via de website van de gemeente 
Hellendoorn). 

Overige consequenties: 
N.v.t. 
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