
De procedure in stappen 

1. Een aanvraag tot koop of huur van snippergroen die bij het Ruimtelijk Domein van de 
gemeente binnenkomt, wordt namens het college van burgemeester en wethouders 
afgehandeld door ambtenaren. Het college, noch de gemeenteraad heeft er directe bemoeienis 
mee.

2. De aanvrager krijgt binnen één week een ontvangstbevestiging.
3. De gemeente bekijkt of de aanvraag voldoet aan de criteria die onderstaand zijn weergegeven.
4. Als de aanvraag wordt afgewezen, ontvangt de aanvrager hiervan een schriftelijke mededeling 

met de redenen waarom de aanvraag is afgewezen. In dit geval duurt de procedure ongeveer 
twee maanden. Bezwaar of beroep hiertegen is niet mogelijk, omdat het gaat om een 
privaatrechtelijke handeling.

5. Als de aanvraag wél past binnen de criteria, gaat de gemeente in principe akkoord met de 
verkoop of verhuur. In gemeentelijke termen: de gemeente neemt een zogeheten
“voorgenomen besluit” om tot uitgifte (verkoop of verhuur) over te gaan.

6. Hierna (en voordat het besluit definitief wordt) onderneemt de gemeente nog twee acties:
• De gemeente vraagt het energiebedrijf ENECO, waterleidingbedrijf Vitens, ZIGGO en KPN 

na te gaan of er kabels en leidingen van het betreffende bedrijf in de betreffende 
gemeentegrond liggen. Als dit het geval is, vraagt de gemeente of de gemeentegrond toch 
kan worden uitgegeven en zo ja, onder welke voorwaarden. Hierbij kan men denken aan 
het omleggen van de kabels en leidingen (op kosten van de aanvrager). Ook is het mogelijk 
dat de grond wordt verkocht of verhuurd met de aanwezigheid van de kabels en leidingen, 
waarbij de nutsbedrijven recht van opstal of een gedoogrecht krijgen.

• De direct omwonenden worden aangeschreven. Via de brief worden ze uitgenodigd hun 
mening (in gemeentelijke termen: ”zienswijze”) te geven over een eventuele uitgifte van de 
betreffende gemeentegrond. Belanghebbenden kunnen gedurende 21 dagen na het 
voorgenomen besluit hun mening daar over schriftelijk sturen naar de gemeente 
Nieuwegein, ter attentie van het Ruimtelijk Domein.

7. Vervolgens beoordeelt de gemeente de informatie van de nutsbedrijven en belanghebbenden 
en neemt de gemeente het definitieve besluit over de aanvraag. De aanvrager en de 
belanghebbenden die hun mening hebben ingediend, krijgen een brief waarin hen dit besluit 
wordt meegedeeld.

8. Tegen de verkoop of verhuur op zich kan geen formeel bezwaar worden gemaakt. Bezwaar 
kan alleen worden gemaakt tegen het feit dat de gemeente de aanvrager met verkoop of 
verhuur impliciet toestaat iets met de gekochte of gehuurde grond te doen dat niet in 
overeenstemming is met het bestemmingsplan. En als de aanvrager vervolgens een wijziging 
op het bestemmingsplan aanvraagt, hebben belanghebbenden nogmaals de mogelijkheid 
bezwaar te maken. Zo´n aanvraag voor een wijziging op het bestemmingsplan wordt – vaak 
tezamen met een omgevingsaanvraag - gepubliceerd als openbare bekendmaking in het 
digitale gemeenteblad op overheid.nl.

9. Als de gemeente besluit tot verkoop of verhuur, stuurt het tezamen met het uiteindelijke 
besluit een koopovereenkomst of huurovereenkomst ter ondertekening naar de aanvrager. De 
aanvrager dient deze overeenkomst binnen vier weken ondertekend terug te zenden (daarna 
is de aanbieding van de gemeente niet meer geldig). De gemeente stuurt de aanvrager 
vervolgens een getekend exemplaar voor zijn of haar administratie. De huur van de grond 
gaat in vanaf de in de overeenkomst genoemde datum.

10. In geval van verkoop, stuurt de gemeente tezamen met de getekende overeenkomst een 
verkoopbesluit mee. De koper dient zijn of haar notaris opdracht te geven om binnen één



maand na verzenddatum van de toegestuurde stukken te zorgen voor de zogeheten ‘notariële 
levering’. 

Hoe lang duurt de hele procedure? 
Deze gehele procedure kan ongeveer drie maanden in beslag nemen. Als een aanvraag niet kan 
worden gehonoreerd, zal de procedure korter zijn en hoort u dat binnen circa zes weken. 

Aan welke criteria toetst de gemeente een aanvraag? 
De belangrijkste criteria waaraan de gemeente een verzoek tot uitgifte toetst zijn: 
• Het uitzicht voor de ene woning mag niet verslechteren als gevolg van de verkoop of verhuur 

van de strook grond bij een andere woning. 
• Het groen, als buffer tussen de openbare ruimte en de privégrond, mag niet (volledig) worden 

weggehaald. 
• Het groen dat een functie heeft in relatie tot het parkeren, moet openbaar blijven. 
• Het uitzicht voor het verkeer moet goed blijven. 
• De groenstructuur van de stad, wijk, buurt of straat moet gehandhaafd blijven; dus de 

belangrijkste groengebieden of groenstroken mogen niet worden aangetast. 
• Of u een groene bestemming heeft voor de grond. De gemeente streeft naar een groter 

aandeel van het groen in de stad. Groen is goed voor de biodiversiteit, verzacht de effecten 
van klimaatverandering (wateroverlast, hitte) en zorgt voor een prettige leefomgeving. 
Daarom gaan wij bij ‘groene’ initiatieven eerder over tot uitgifte. 

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande geïnteresseerd zijn om snippergroen van de 
gemeente te kopen of te huren, dan kunt u het reactieformulier www.nieuwegein.nl/snippergroen 
invullen en toesturen. 

http://www.nieuwegein.nl/snippergroen



