
Voorzitter,  

 

Perspectief 21 beschouwt het hele gebeuren rond het snippergroen als een buitengewoon pijnlijke kwestie voor de 

gemeente en voor haar inwoners. Dit is gewoon niet goed gegaan. 

Vanuit de bezuinigingsoperatie Bunnikse Kwaliteit kwam uit de expertgroepen het idee om snippergroen te 

verkopen. P21 heeft hiermee ingestemd bij het vaststellen van de bezuinigingslijst. We hebben verzuimd om na te 

denken over de uitvoering hiervan. We vertrouwden erop dat het college de uitvoering op een goede manier zou 

oppakken.  

Waar normaal gesproken de Raad vooraf de kaders stelt heeft deze keer het college zelf beleidsregels snippergroen 

vastgesteld en een kaart gemaakt met uit te geven snippers. Van dit alles waren we niet op de hoogte. De 

beleidsregels en de kaart zijn wel gepubliceerd maar wij zijn daar niet op gewezen en we hebben het zelf ook niet 

gezien. Op de geplubiceerde kaart was niet goed te zien wat de impact van verkoop zou zijn. Pas toen er 

piketpaaltjes werden geslagen werd duidelijk wat het zou betekenen. 

Meteen toen de eerste berichten binnen kwamen over de verkoop van grote stukken openbaar groen hebben wij 

aangegeven tegen deze verkoop te zijn. Dat standpunt hebben we nog steeds. Er bleken toen helaas al 

handtekeningen te zijn gezet op een aantal stukken. De levering hiervan kon jammer genoeg niet meer worden 

tegengehouden omdat dit onrechtmatig zou zijn. Perspectief 21 vond het te ver gaan om van het college te 

verwachten dat zij onrechtmatig zou handelen.  

Als Raad hebben we toen wel gezegd. Eerst de kaders vaststellen en pas daarna verder gaan met eventueel 

verkopen aan geïnteresseerden. Vandaag ligt dat kader ter besluitvorming in de Raad.  

 

Het hele hiervoor in het kort geschetste proces heeft tot veel beroering en onbegrip geleid onder de inwoners. De 

inzet en betrokkenheid van de inwoners bij dit onderwerp is groot. Wij danken alle briefschrijvers en indieners van 

een zienswijze voor hun bijdrage aan het besluit dat we vanavond gaan nemen.  

 

Ook bij mijn fractie heerst veel onbegrip over de gang van zaken. Belangrijkste aspecten zijn : 

– wij begrijpen nog steeds niet waarom stukken groen werden aangeboden die volgens de eigen beleidsregels van 

het college helemaal niet gekenmerkt hadden mogen worden als snippergroen. 

– we begrijpen niet waarom in de verkoopcontracten de onjuiste bepaling is opgenomen dat de bestemming zal 

wijzigen. De gemeenteraad gaat over bestemmingswijzigingen en niet het college. De verkoop had onder 

voorbehoud van goedkeuring van de Raad moeten plaatsvinden. 

– we begrijpen niet waarom in de ambtelijke organisatie en in het college bij het woord Eikenpad niet alle 

alarmbellen zijn gaan rinkelen. 

Wij zijn gestopt met het stellen van vragen hierover want een duidelijk antwoord krijgen we niet. En dat is 

begrijpelijk want het college is er zelf ook erg verlegen mee. Er is iets gewoon niet goed gegaan en we gaan ervan 

uit dat de hele kwestie intern goed is geëvalueerd om een herhaling te voorkomen. 

Onze conclusie is : over het algemeen wordt er goed werk geleverd door de ambtelijke organisatie en het college en 

dan delen we ook een compliment uit maar deze keer is, om in voetbaltermen te spreken, een gele kaart op zijn 

plaats.  

 

Dan ga ik nu in op het voorliggende besluit. De oorspronkelijke kaart met snippergroen is door ons van advies 

voorzien. Dat advies is niet geheel overgenomen maar het heeft er wel toe geleid dat veel van de grote stukken 

openbaar groen van de kaart zijn gehaald. Maar een aantal stukken zijn ook op de kaart blijven staan. De nieuwe 

kaart heeft ter visie gelegen en zoals we al wel hadden verwacht zijn er veel zienswijzen binnengekomen. Deze 

zienswijzen zijn door ons bestudeerd en wij zijn van mening dat een aantal zienswijzen gegrond zijn in 

tegenstelling tot de beantwoording van het college op de zienswijzen. 

Gegrond achten wij dat het college in de toekomst geen algemene wijzigingsbevoegdheid moet hebben om stukken 

openbaar groen als snippergroen aan te wijzen en gegrond achten wij dat de stukken groen aan het 

Bezembinderspad en aan het Eikenpad niet als snippergroen aangemerkt kunnen worden. De bestemming van deze 

stukken groen willen wij niet wijzigen. Omdat delen hiervan al verkocht zijn willen we ook regelen dat deze 

stukken blijven zoals ze zijn. Deze stukken horen gewoon onderdeel van het openbaar groen te blijven. Wij hopen 

dat de kopers van deze stukken grond begrip hebben voor ons standpunt en wij vragen het college om met de 

kopers in gesprek te gaan over de gevolgen als dit besluit wordt genomen. 

 

Dit alles is verwoord in een amendement op het besluit dat door de fracties gezamenlijk is opgesteld.  

(De laatste spreker in deze 1
e
 termijn zal het amendement indienen en voorlezen) 



Dank voor uw aandacht. 


