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Stand van zaken uitvoering motie snippergroen 

 

 

1. Kennisnemen van 

Voorlopig niet uitvoeren motie snippergroen. 

 

2. Inleiding 

Inwoners van Gooise Meren kunnen een aanvraag doen om (kleine) stukken gemeentelijke grond 

die grenst aan hun perceel van de gemeente te kopen. Tijdens de Begrotingsraad in november 

heeft de gemeenteraad het college met motie 2031 onder meer opgeroepen om inwoners 

proactief en regelmatig hierover te informeren en toeschietelijk met aanvragen om te gaan.  

 

3. Kernboodschap 

Het behandelen van aanvragen snippergroen kost vrij veel ambtelijke capaciteit vanuit diverse 

disciplines en afdelingen. Dit is al langer punt van zorg voor de organisatie en maakt dat het een 

uitdaging zal zijn om nog meer aanvragen te behandelen.  

 

Als er een aanvraag voor verkoop van snippergroen is ingediend wordt er een integrale afweging 

gemaakt om te beoordelen of  een stuk grond verkocht kan worden. Het belang van een goede 

afweging neemt toe doordat groen een belangrijke rol speelt in het behoud en vergroten van 

biodiversiteit, het tegengaan van hittestress en het opvangen van hemelwater. Indien besloten 

wordt een aanvraag te honoreren, volgt het proces van verkoop en overdracht.  

 

Sinds eind vorig jaar is er een knelpunt in de capaciteit ontstaan doordat de medewerker die het 

hele proces aanstuurt en begeleid uitgevallen is. Deze situatie zal naar verwachting nog een aantal 

maanden duren. Als gevolg hiervan kunnen voorlopig geen nieuwe aanvragen voor de aankoop van 

snippergroen in behandeling genomen worden. Om geen valse verwachtingen te wekken, zal er 

daarom geen extra aandacht geschonken worden aan de mogelijkheid om snippergroen van de 

gemeente te kopen. Er wordt dus voorlopig geen uitvoering gegeven aan de motie. 

 

Als de capaciteit weer op orde is zullen de achterstanden stapsgewijs weggewerkt worden. Hoe 

lang dat duurt hangt af van wanneer de capaciteit weer op niveau is en van het aantal aanvragen.  

Het college betreurt deze situatie, maar is genoodzaakt keuzes te maken. Een latere verwerking 

van aanvragen tot het aankopen van snippergroen leidt niet grote knelpunten. Dat geldt ook voor 

latere uitvoering van de motie. 

 

4. Consequenties 

Aanvragen voor de aankoop van snippergroen worden vooralsnog niet in behandeling genomen. 

Dat betekent dat inwoners die de wens hebben een stuk gemeentegrond te kopen, langer moeten 

wachten tot zij weten of dit mogelijk is en de eventuele verkoop gedaan wordt.  
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Als gevolg hiervan is ook de uitvoering van de motie voorlopig niet aan de orde. Dat geldt zowel 

voor het extra communiceren over de aankoop van snippergroen als voor het aanscherpen van 

processen en randvoorwaarden om hierin zo toeschietelijk mogelijk te kunnen handelen.  

 

5. Communicatie en participatie 

Op de website wordt aangegeven dat aanvragen tot de verkoop van snippergroen voorlopig niet in 

behandeling genomen kunnen worden.  

 

6. Vervolg 

Als de capaciteit weer op orde is worden eerst de achterstanden in het behandelen van aanvragen 

weggewerkt. Daarna wordt de uitvoering van de motie opgepakt.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
 
 
 
 
drs. E.M. Voorhorst, 
Gemeentesecretaris 

 
 
 
 

drs. H.M.W. ter Heegde, 
Burgemeester 

 


