
  Citaten uit de evaluatie van het lectoraat 
Maatschappelijk Vastgoed 

share your talent. move the world.

 ‘Ik ben onder de indruk van het vele wetenschappelijke werk dat Jan Veuger in de 
afgelopen jaren heeft afgeleverd. Terwijl hij al een aantal jaren vooral in Nederlandstalige 

publicaties belangrijke bijdrage levert aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat 
over maatschappelijk vastgoed, is Jan recentelijk ook in staat geweest om internationaal,       

in goede wetenschappelijke tijdschriften, artikelen geaccepteerd te krijgen.’
Prof.dr. E. (Erwin) van der Krabben, Radboud University & University of Ulster (2016)

‘Het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed en het gerichte onderzoek dat vanuit dit lectoraat 
wordt uitgevoerd, is daarom van groot belang voor de Nederlandse smenleving.’

Prof.dr. T.M. (Tom) Berkhout MRE MRICS, Nyenrode Business University (2016)

‘Impressed by your networking and fundraising accomplishments.’ 
Prof.dr.ir. J.W.F. (Hans) Wamelink, TU Delft (2016)

‘Voor mij blijft ook belangrijk dat de wensen van een cliënt leidend moeten zijn –                
pas dan bepaal je de vastgoedstrategie.’

Drs. M.J. (Martin) van Rijn, staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
in gesprek met Jan Veuger (2015)

‘Transformatie van maatschappelijk vastgoed, los van de vraag van wie het is, is een 
ontdekkingsreis. Daar zijn mensen voor nodig die een onbekende horizon tegemoet 

willen gaan. Mensen die kennis en ervaring willen delen. Daarom is een bundeling als 
de Barometer Maatschappelijk Vastgoed van belang; om te delen, te inspireren en elkaar 

te kunnen versterken bij die transformatie. De minister stelt zich uitdrukkelijk op als 
bondgenoot bij die transformatie.’ 

 Drs. S.A. (Stef) Blok, minister Wonen en Rijksdienst op het congres Barometer 
Maatschappelijk Vastgoed (2014)

‘Het lectoraat Maatschappelijk Vastgoed heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld 
tot een niet weg te denken bron van vragen en projecten voor het onderwijs van de        

opleiding V&M.’
 J.E. (Anke) Carter – de Poorte MSc, Head of Education Real Estate Management at 

Hanzehogeschool Groningen (2016)

‘Jan Veuger slaagt er uitstekend in om aanwezige kennis in de verschillende sectoren van 
maatschappelijk vastgoed per onderwerp te bundelen, te interpreteren en van daaruit 

hanteerbare aanbevelingen te doen. Naar mijn indruk is het lectoraat vooral daarin 
succesvol en heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot dé autoriteit op het gebied van 

maatschappelijk vastgoed.’
Ing. G.W. (Gerard) Bakker MRE, directeur MVGM Woningmanagement (2016)

‘Zie de enorme opkomst en actieve discussies op zijn jaarlijkse seminars en de 
uitgave, jaarlijks, van het enige gezaghebbende boek op dit terrein, inclusief over de 

vastgoedproblemen in de zorg.’
Drs. C.L.A. (Cor) Worms, voorzitter Vereniging Onroerend Goed 

Onderzoekers in Nederland (2016)

Jan Veuger et al.
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Snippergroen 
Lust of last? 

M. (Marian) Mulder 

De afgelopen tien jaar heeft bij elke gemeente in Nederland wel een keer het onderwerp 

Snippergroen op de agenda gestaan. Op de politieke agenda, maar vast en zeker ook bij de 

afdeling grondzaken, groenbeheer of handhaving. Deze kleine stukjes gemeentegrond kun-

nen zorgen voor de grootste uitdagingen.  

Wat is snippergroen? Een algemene definitie die we vaak vinden is: ‘Snippergroen-percelen 

zijn stukjes (gemeente)grond over het algemeen van geringe afmeting en van geen of mini-

male betekenis voor de openbare ruimte’. Ook de termen restgrond of restgroen komen we 

vaak tegen. In dit stuk spreek ik steeds over gemeenten, maar ook veel andere semiover-

heidsinstellingen hebben met dit onderwerp te maken, zoals de waterschappen en Staats-

bosbeheer.  

Aanleiding 

Het opstarten van een project Snippergroen heeft vaak diverse oorzaken. Gemeenten wor-

den steeds vaker geconfronteerd met een toename van gebruik van gemeentegrond. Bur-

gers nemen gemeentelijk groen, vaak grenzend aan hun perceel, zonder toestemming in 

gebruik en richten het in alsof het privé grond betreft. Het onrechtmatig gebruik van open-

baar groen door burgers kan problemen met zich mee brengen, zoals: 

- Het onderhoud en de herinrichting van de gemeentelijke groenvoorzienin-

gen wordt bemoeilijkt; 

- De stedenbouwkundige eenheid kan in gevaar komen; 

- Het ontbreken van een gestructureerde aanpak leidt tot rechtsongelijkheid; 

- Percelen kunnen verloren gaan door verjaring; 

- Er bestaat onduidelijkheid over eigendomssituaties. 

Tijdens het legaliseren van het onrechtmatige gebruik van gemeentegrond komen we er 

vaak achter dat bepaalde gebruik situaties niet altijd onwenselijk zijn of soms al voor lange 

tijd aan de openbaarheid zijn onttrokken. Daarom zijn steeds meer gemeenten bereid om 

mee te werken aan het formeel in gebruik geven van deze stukjes grond aan de aangren-

zende eigenaar. In sommige situaties worden openbare stukjes grond in adoptie gegeven 

aan een gehele buurt. Het besparen op de onderhoudskosten en burgerparticipatie is ook 

vaak een reden om een snippergroenproject op ter starten.  
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Naast het verhuren of in bruikleen geven van snippergroen is ook verkoop een goed alter-

natief. Vooral wanneer het stukje grond geen functie meer heeft voor de openbare ruimte 

is verkoop een structurele oplossing. Naast het aanbieden van percelen welke al in gebruik 

zijn genomen wordt ook steeds vaker actief onderzocht welke niet in gebruik zijnde perce-

len geen functie meer hebben en dus ook voor uitgifte in aanmerking komen. Het onder-

houd van deze stukken grond is vaak arbeidsintensief en brengen onnodige kosten met zich 

mee.  

Gelijkheidsbeginsel 

Bij de uitvoering van een snippergroenproject dient het creëren van duidelijkheid en een 

gelijke behandeling voorop te staan. Het gegeven dat de ene inwoner moet betalen voor 

het gebruik of de koop van gemeentegrond, terwijl de andere inwoner de grond zonder 

toestemming gebruikt valt niet te rechtvaardigen. Ik zie bij veel gemeenten grote twijfel om 

een dergelijk project op te starten. Als ik dan vraag waarom deze twijfel bestaat hoor ik 

vaak dezelfde redenen. De gemeente heeft het immers al jaren laten liggen, er is geen pri-

oriteit, gaan we ons nu bezig houden met burgertje pesten terwijl we al zo druk zijn. Ik laat 

aan de hand van onze ervaringscijfers vaak zien waarom men juist wel moet starten. Op 

basis van onze jarenlange ervaring en inmiddels ruim 25.000 behandelde dossiers kunnen 

we stellen dat circa 5% van alle huishoudens in een gemeente een gedeelte gemeente-

grond in gebruik heeft, zonder dat daarvoor formeel een overeenkomst is gesloten.  

Stel gemeente X telt 10.000 huishoudens, dan kunnen we de inschatting maken dat er bij 

500 huishoudens een stuk gemeentegrond bij de tuin is aangetrokken. Het bestuur van een 

gemeente schrikt vaak van deze aantallen. Het is immers geen dankbare taak om 500 bur-

gers aan te schrijven en te vragen om de grond terug te geven of indien uitgifte wenselijk 

is er voor te gaan betalen. Ik geef dan vaak de volgende reactie. ‘Vraag eens bij de andere 

9.500 huishoudens wat zij er van vinden?’ Het antwoord kun je wel raden. Laatst zag ik dat 

een gemeente een enquête heeft gehouden met onder andere de vraag wat te doen met 

ingepikt gemeentegrond. Ruim 90% van de geënquêteerden gaf aan dat de gemeente hier 

prioriteit aan moet geven en dit niet door de beugel kan. Logisch toch.  

Risico 

In gebruik genomen snippergroen wordt meestal niet gezien als een groot (financieel) risico 

voor een gemeente. Ook de meeste accountantskantoren besteden geen enkele aandacht 

hieraan bij het opstellen van het gemeentelijk jaarverslag. Kijkend naar de ervaringscijfers 

en gemeente X zien we toch dat het om enorme bedragen gaat. Naast de eerder genoemde 

5% van het aantal huishoudens welke gemeentegrond in gebruik hebben kunnen we ook 
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voor de omvang van dit gebruik een ervaringscijfer noemen. Ik reken meestal met een ge-

middelde van 25 m2 per huishouden. Per soort gemeente (landelijk of stedelijk) is dit sterk 

verschillend, ook binnen dezelfde gemeente wordt in het buitengebied veel meer in gebruik 

genomen dat binnen de kernen. 

Als we de gemiddelde oppervlakte van 25m2 vermenigvuldigen met het aantal huishoudens 

in gemeente X welke grond in gebruik heeft dan bedraagt de totale oppervlakte 12.500 m2. 

Vermenigvuldigen we dit met een gemiddelde waarde voor snippergroen van € 75,00 dan 

bedraagt de waarde van de in gebruik genomen grond ruim € 937.500, -. Bijna een miljoen 

euro. Bij grotere gemeenten en met een hogere grondwaarde zien we dat de in gebruik 

genomen grond al een waarde vertegenwoordigd van enkele miljoenen euro’s. Wanneer 

je als gemeente helemaal niets doet om je eigendom te beschermen dan betekent dit dat 

je na verloop van 20 jaar het eigendomsrecht kunt verliezen door verjaring. Dat betekent 

dus dat je voor enkele miljoenen euro’s grondwaarde verliest als je besluit niets te doen. 

Daarnaast geef je als gemeente ongemerkt een vrijbrief af voor landjepik. Dat valt in mijn 

ogen niet onder het professioneel beheren van je grondarsenaal. 

Plan van aanpak 

Een snippergroenproject vereist een gedegen plan van aanpak. Als je eenmaal bent begon-

nen is het niet maar eenvoudig om de stekker er uit te trekken als het niet soepel gaat. Wie 

A zegt moet ook B zeggen, tot en met Z. Een goede voorbereiding is daarom essentieel. In 

bijgaande figuur 1 is schematisch weergegeven welke stappen een organisatie moet door-

lopen in een snippergroenproject. De digitale versie is te downloaden op www.metafoor-

vastgoed.nl.  

Stap 1 Besluit aanpak snippergroen  

De eerste stap welke een organisatie neemt is dat zij besluit om iets met snippergroenper-

celen te doen. Het onderwerp komt op de agenda en men ziet (de noodzaak) in dat er iets 

moet gebeuren. Het is goed om eerst te onderzoeken hoeveel percelen onrechtmatig in 

gebruik zijn. Daarnaast kun je ook alvast in beeld brengen welke percelen groen geen func-

tie meer hebben en in aanmerking komen voor uitgifte. De weg welke uiteindelijk wordt 

gekozen is sterk afhankelijk van de aanleiding om het project te starten.  

De gemeenten welke bij ons aanklopten hadden elk een eigen reden welke haar deed be-

sluiten om actie te ondernemen. Gemeente 1 raakte drie grote percelen kwijt door verja-

ring welke gezamenlijk een waarde vertegenwoordigden van ruim €20.000, -. Gemeente 2 

zat al in de uitvoeringsfase van een herinrichtingsproject toen bleek dat het nieuw geplande 
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fietspad dwars door de voortuinen heen liep. Bij gemeente 3 stond er een bezuinigings-

ronde gepland en daarom wilde men onderzoeken welke percelen geen functie meer had-

den en konden worden uitgegeven aan aangrenzende eigenaren. Op deze manier kon in de 

toekomst worden bespaard op de onderhoudskosten. 

 
Figuur 1: aanpak snippergroen 

Stap 2 Inventarisatie 

Stap twee inventariseren en stap drie beleid maken zien we ook vaak in een omgekeerde 

volgorde. Dus eerst beleid opstellen en daarna een inventarisatie. Ik adviseer altijd om eerst 

te inventariseren. Breng in beeld om hoeveel percelen gemeentegrond het gaat, wat voor 

soort gebruik is het en welke soorten groen er zijn. Te vaak zijn wij tegengekomen dat een 

gemeente het beleid al heeft vastgesteld en na de inventarisatie blijkt dat het toch niet 

helemaal op maat is. Helemaal wanneer beleid is vastgelegd door de Raad kost dit veel tijd. 

Voor je gaat inventariseren kun je wel alvast enkele uitgangspunten op papier zetten welke 

houvast bieden bij het inventariseren.  



VII – ONTWIKKELINGEN IN GEMEENTELIJK VASTGOED 

421 

Wanneer wij voor een gemeente een inventarisatie uitvoeren dan betekent dit dat wij van 

elk huishouden in de betreffende gemeente via deskresearch gaan controleren of hier aan-

grenzend gemeentegrond in gebruik is. Daarnaast kijken wij alvast wie het in gebruik heeft 

(koper of huurder) en of er kabels en leidingen in het perceel liggen. Aan de hand van aan-

wezige uitgangspunten kunnen we nog meer zaken onderzoeken zoals de bestemming en 

het groenstructuurplan. Aan het eind van deze fase heb je inzicht in al het snippergroen dat 

in gebruik is bij aangrenzende eigenaren en of dit gebruik rechtmatig is. 

Stap 3 Beleid 

Na de inventarisatie kun je beoordelen of de eerder opgestelde uitgangspunten werkbaar 

en praktisch zijn. Waar nodig worden deze bijgesteld, zodat uiteindelijk het definitieve be-

leid kan worden vastgesteld voor uitvoering in de gehele gemeente. In de beleidsnotie geef 

je stap voor stap aan hoe het snippergroenbeleid concreet vorm gegeven kan worden en 

op welke wijze de verschillende stappen doorlopen dienen te worden. In de beleidsnotitie 

horen in ieder geval de volgende onderdelen thuis. De definitie snippergroen, uitgangspun-

ten beleid, toets- en besluitcriteria, bepalingen voor verkoop en verhuur, de verjaringspro-

cedure en de handhaving- en ontruimingsprocedure. Daarnaast adviseren wij ook altijd om 

meteen een communicatieplan op te nemen. Als bijlagen worden in de beleidsnotitie con-

cept overeenkomsten opgenomen, die kunnen dienen voor de verkoop, verhuur en verja-

ring van de percelen.  

Stap 4 Beoordeling percelen 

Aan de hand van de resultaten uit de inventarisatie dien je voor de percelen waar grond in 

gebruik is genomen een dossier aan te maken. Als eerste zal een lijst ingevuld moeten wor-

den om de basisgegevens compleet te hebben. Ook tekeningen en latere correspondentie 

zullen deel uitmaken van het dossier. Op dit punt zal door de gemaakt luchtfoto’s tijdens 

de inventarisatie (en eventueel een onderzoek ter plaatse) al de eerste afweging gemaakt 

worden of verkoop of verhuur van het betreffende perceel gewenst is. Structureel groen 

of ingebruikname die een gevaarlijke verkeerssituatie veroorzaken zullen direct afgewezen 

worden. Als in het eerste beslismoment verkoop of verhuur tot de mogelijkheid behoord 

zal een KLIC melding worden aangevraagd als dit nog niet tijdens de inventarisatie in kaart 

is gebracht. Bij aanwezigheid van kabels, leidingen of riolering zal zien we vaak dat een ne-

gatief verkoopadvies worden uitgebracht. Verhuur zou eventueel wel tot de mogelijkheid 

behoren. Tegenwoordig zijn er veel nutbedrijven welke toch meewerken aan verkoop, mits 

een recht van opstal of erfdienstbaarheid wordt gevestigd ten behoeve van dat nutsbedrijf. 

Ga met de nutsbedrijven in gesprek en laat je niet afschepen met ‘wij werken niet mee’. Als 
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verkoop of verhuur op basis van de KLIC melding tot de mogelijkheid behoord zal de werk-

groep worden ingeschakeld. 

Het opstellen van een werkgroep met hierin de juiste personen is van groot belang. Speci-

alisten met betrekking tot groen, wegen en kabels en leidingen hebben soms hele goede 

redenen om een verkoop of verhuring af te wijzen. Door de leden van de werkgroep zal in 

deze fase worden bepaald of verkoop of verhuur van het betreffende perceel als wenselijk 

wordt gezien. Uitgangspunt zullen hier de bepalingen zijn zoals opgenomen in het beleids-

plan, zoals eventuele stedenbouwkundige plannen en het groenstructuurplan. De werk-

groep zal een zo compleet mogelijk dossier krijgen met zowel gegevens als tekeningen.  

Stap 5 Communicatie 

Het succes van een snippergroenproject staat of valt met een zorgvuldige en transparante 

communicatie. Zowel intern als extern. Bij het opstellen van beleid is het belangrijk om sa-

men met de afdeling communicatie een communicatieplan op te stellen. Voordat de eerste 

brieven richting bewoners worden verzonden is het verstandig een persbericht op te stel-

len en daarnaast moet alle informatie op de gemeentelijke website worden geplaatst om 

de burgers te informeren over de start en planning van het project. Indien gewenst is het 

mogelijk voorafgaand aan elke aanschrijvingenfase een informatiebijeenkomst op wijkni-

veau te organiseren waarin het gekozen beleid wordt toegelicht. Uit onze ervaringen bij 

andere gemeenten hebben wij geconstateerd dat de aanwezigheid van de wethouder tij-

dens een informatiebijeenkomst een positieve invloed heeft op de inwoners. 

Stap 6 Dossierbehandeling 

Wanneer het vervolgtraject van een perceel bekend is start de dossierbehandeling. In deze 

fase is het essentieel dat alle stappen volgtijdelijk worden uitgevoerd en de gemaakte plan-

ningen en gestelde reactietermijnen worden nageleefd. De gemeente moet laten zien dat 

zij dit project serieus neemt en dat alle betrokken inwoners consequent en adequaat te 

woord worden gestaan. Zoals bij communicatie al is aangegeven is het aan te raden om een 

wekelijks een inloopspreekuur te organiseren. Een projectmedewerker zal tijdens dit 

spreekuur de gebruikers te woord staan en inhoudelijke vragen beantwoorden. Op deze 

manier wordt de gemeentelijke organisatie zo min mogelijk belast. Gebruikers zullen zich 

niet onverwachts melden bij de receptie en weten bij wie en wanneer zij met hun vragen 

terecht kunnen. Bij gemeenten die het op deze manier aanpakken wordt er zeer positief 

gereageerd op dergelijke spreekuren. Bewoners voelen zich gehoord en kunnen terecht 

met hun specifieke vragen. Een spreekuur afwisselend in de wijkcentra is ook van harte aan 

te bevelen. De gebruiker van een perceel wordt aangeschreven en krijgt afhankelijk van het 
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gekozen vervolgtraject een schrijven waarin een aanbod voor verkoop of verhuur wordt 

gedaan.  

Verkoop/verhuur: Bij overeenstemming stelt de projectmedewerker de benodigde over-

eenkomst op aan de hand van de aanwezige standaardvoorwaarden. Voor de uitgifte (ver-

koop en verhuur) vallend binnen het project is het verstandig om mandaat af te geven aan 

onder meer de medewerker grondzaken. Door dit mandaat wordt de doorlooptijd van het 

project aanzienlijk verkort. De gemandateerde kan de overeenkomsten tekenen waardoor 

de communicatielijnen korter zijn en snel voortgang wordt geboekt. Voor uitzonderingen 

en afwijkingen op de regels en uitgangspunten uit de beleidsnotitie dient uiteraard een 

separaat collegebesluit genomen te worden.  

Handhaving: Wanneer er geen overeenstemming bereikt wordt of wanneer gebruikers op 

geen enkele wijze meewerken is het tijd om het handhavingstraject op te starten. Dit bete-

kent dat de men de gebruiker schriftelijk verzoekt het betreffende perceel te ontruimen en 

ontdaan van zijn of haar eigendomen terug te leveren aan de gemeente, waarna uiteinde-

lijk de afdeling beheer zorgdraagt voor inrichting van het perceel. In onze projecten sturen 

wij maximaal drie brieven met verzoek tot ontruiming. Bij de eerste brief krijgt de gebruiker 

drie maanden de tijd om te reageren of te ontruimen. Bij geen reactie volgt een herinne-

ringsbrief waarbij de gebruiker vier weken de tijd krijgt om te reageren of te ontruimen. Bij 

geen reactie op beide brieven wordt in een derde brief voor de laatste maal verzocht te 

ontruimen binnen twee weken en indien dit niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt 

wordt de zaak voorgelegd aan de burgerlijke rechter. Uit ervaring weten wij dat deze laatste 

stap in 99% van de gevallen leidt tot ontruiming. Mocht dit niet het geval zijn dan wordt 

een volledig dossier opgemaakt voor de huisadvocaat.  

Verjaring: Wanneer een gebruiker zicht beroept op verjaring wordt door een verjaringsspe-

cialist van het beroep beoordeeld en in behandeling genomen. Op basis van kennis, erva-

ring en de bestaande wettelijke regels en jurisprudentie zal elk beroep beoordeeld worden. 

De regels over verjaring zal ik niet opsommen in dit stuk. Hiervoor verwijs ik een ieder naar 

de wet. Wel wil ik meegeven dat je als gemeente beter kunt meewerken aan verjaring als 

dit onomstotelijk is bewezen, bij twijfel daarentegen is het niet verstandig om verjaring toe 

te kennen om zo van het gedoe af te zijn. Hiermee schep je precedent welke je dwars kan 

zitten bij de nog komende dossiers. 

Tot slot 

Een professioneel beheer van het gemeentelijk eigendom vergt een zakelijke aanpak. Door 

het volgen van een gedegen stappenplan, het opstellen van helder beleid en het werken 
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met goede standaarden is het goed mogelijk om structuur te brengen in onduidelijke ei-

gendomssituaties. Naast het verschaffen van inzicht brengt de aanpak van ook financiële 

voordelen met zich mee. U verliest geen eigendom, bespaart op onderhoud waar mogelijk 

en genereert inkomsten door verkoop. Bovendien wordt uw gemeente niet belemmerd bij 

mogelijke toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen en streeft u naar ene gelijke behandeling 

voor al uw inwoners.  

  



Colofon 
 
 
 

 
 
 
 
Verschenen in: Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2016 

ISBN 978-90-819774-9-4 

NUR 805 

1e oplage Oktober 2016 

Omslag Jan Veuger 

Advies- en redactieraad A. (Annette) van den Beemt – Tjeerdsma MSc 

 E. (Eltje) de Klerk MSc MRE 

 mr. D. Kootstra MScRE RMT/RT 

 drs. C.L.A. (Cor) Worms RBA 

 
 
 
 
Eerste exemplaar aangeboden op het congres Barometer Maatschappelijk Vastgoed op 5 

oktober 2016 aan mevrouw drs. Jantine Kriens, voorzitter directieraad Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG) en lid RvC Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), en de heer 

mr. drs. Jan de Vries, algemeen directeur Actiz, organisatie voor zorgondernemers. 

 
 
 
 
© CC BY-NC-SA 4.0. Jan Veuger 
Alles uit dit artikel mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur, onder de voorwaarde dat 
u de bron correct aangeeft: Veuger, J. et al. (2016), Barometer Maatschappelijk vastgoed 2016: 
Onderzoeken, trends en ontwikkelingen in zorgvastgoed en gemeentelijk vastgoed. Groningen. Andere 
voorwaarden zijn dat u dit rapport niet voor commerciële doeleinden gebruikt en dat u uw werk op 
basis van dit artikel onder dezelfde licentie (CC BY-NC-SA 4.0) verspreidt. 


