
Toetsingskader voor uitgifte van gemeentegrond die aangemerkt wordt als 
snippergroen: 
Randvoorwaarden 
• De grand dient aan de tuin te grenzen; 
• De grand wordt niet is aangemerkt als structureel groen in het 

groenstructuurplan; 
• Bij aanwezigheid van kabels en leidingen wordt een zakelijk recht gevestigd 

of worden kabels indien mogelijk verlegd; in dit laatste geval dient dit door de 
aanvrager zelf geregeld te worden met de eigenaar van de kabels en 
leidingen; de gemeente heeft hier geen formele- en/of bemiddelende rol; 

• Bij aanwezigheid van riolering wordt deze - indien (technisch) mogelijk 
verlegd op kosten van de aanvrager of wordt een zakelijk recht gevestigd; dit 
ter beoordeling aan behandelend ambtenaar; 

• Er dient zich geen lichtmast(kabel) en/of stroomverdeelkastltraforuimte in het 
betreffende perceel te bevinden of deze dient, indien (technisch) mogelijk, 
verplaatst te worden op kosten van de aanvrager, een en ander ter 
beoordeling aan behandelend ambtenaar; 

• Er dient een beheerbaar graenvak achter te blijven zodat en er geen 
zogenaamd postzegeleffect optreedt of versnippering van grotere 
groeneenheden plaatsvindt; 

• Er dienen geen nadelige gevolgen voor de verkeersveiligheid op te treden; 
• Er mag geen sprake zin van een wegberm; wegbermen langs (doorgaande) 

wegen hebben immers een herkenbaarheids- en veiligheidsfunctie; 
• Het betreffende perceel zal in de toekomst niet van strategisch belang zijn 

(voor zover op het moment van behandeling is na te gaan) bij de herinrichting 
van de open bare ruimte of een te realiseren bouwplan; 

• Het betreffende perceel uit het oogpunt van de kwaliteit van de openbare 
ruimte en ruimtelijke ordening niet uitgegeven zou magen worden, bijv. indien 
sprake is van bepaalde zichtlijnen die van belang zijn voor het hand haven 
van het oorsprankelijke antwerp; 

• Bij verhuur/verkoop het perceel de juiste bestemming kan krijgen (let op 
afsluiten planschadeovereenkomst) of er een vrijstellingsmogelijkheid in het 
bestemmingsplan is/wordt opgenomen. 

• Grand die mogelijk door aanslibbing bij de tuin is terecht gekomen en die de 
doorvaart of goede doorstraming niet belemmert kan aan de eigenaar van het 
perceel worden overgedragen; 

• Water wordt in principe niet in eigendom overgedragen. 


