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Geachte leden van de raad,

Op 21-02-2022 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie Gemeentebelangen Midden-
Groningen (conform artikel 33 RvO) inzake een snippergroen verkoop aan de Kastanjeweg te 
Hoogezand. In deze brief reageren wij op uw vragen.  
 

1. Kent het college het schrijven betreffende de voorgenomen verkoop stuk snippergroen aan de 
Kastanjeweg te Hoogezand, d.d.  4 juli 2021 en gericht aan uw college? Bent u op de hoogte 
van de ingezonden e-mail: “Protest tegen voorgenomen verkoop snippergroen Kastanjeweg” 
waarin men nadrukkelijk aangeeft tegen verkoop te zijn?

 
Ja, het college kent het schrijven.
 

2. Op welke wijze heeft uw College deze brief/e-mail afgedaan? Waarom zijn deze niet 
betrokken bij de afhandeling van het verzoek tot verkoop snippergroen? Welke reactie hebben 
zij ontvangen en kunnen wij daar een afschrift van krijgen? 

Vraag 2 bestaat uit 3 vragen: 
Vraag 1: De brief is intern besproken en dat heeft niet geleidt tot andere inzichten inzake de 
verkoop van het snippergroen.
Vraag 2: Het is niet gebruikelijk om bij een dergelijk verzoek omwonenden te raadplegen.
Vraag 3: Er heeft geen schriftelijke beantwoording plaatsgevonden.

3. Is dit in een verordening verwerkt van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer? Zo 
ja, welke en onder welke condities kan snippergroen e.d. dan worden verkocht?

 
Wij werken conform de Nota Duurzaam grondbeleid 2019 van de gemeente Midden-Groningen. In 
paragraaf 5.6.8.2. staat hoe wij verzoeken beoordelen.
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4. Hoe wordt kenbaar gemaakt wanneer er sprake is van een (voornemen) tot verkoop van een 

strook grond? Hoe kunnen belanghebbenden, aanwonenden, hier hun gevoelens over uiten?
 
Het college baseert beslissingen tot verkoop van een strook grond op vastgesteld beleid. 
Het college heeft rekening gehouden met de belangen van de omwonende. In artikel 10 van de 
koopovereenkomst is o.a. vastgelegd dat de koper de zaak niet mag bebouwen, betegelen of inrichten 
als parkeerplaats. Daarnaast dient de koper een groen aanzien te behouden en mag de koper de 
zaak alleen maar afscheiden met een heg of haag. 
 

5. Wat gebeurt er als snippergroen wordt onderhouden door aanwonenden, zoals in dit geval het 
onderhouden van rozenstruiken en het maaien van gras door aanwonenden? Dit zal toch 
gebeuren in overeenstemming met de gemeente? Graag verduidelijking.

 
Het onderhouden van snippergroen door omwonenden geeft geen recht.
Het snippergroen is verkocht en daar hebben wij als gemeente geen zeggenschap meer over. Wij 
maaien nog de strook gras die er tussen de straat en de nieuwe erfgrens ligt.
 

6. Uw College en ook de Raad draagt uit dat burgers betrokken dienen te worden bij hun 
leefomgeving en dus ook bij bijvoorbeeld onderhoud. De voorgestane verkoop zet de 
betrokken “inwoners voor schut” en daarmee de gemeente ook. Kan de verkoop van genoemd 
stukje nog worden voorkomen of is er sprake van een definitieve verkoop?   

 
Er is een gesloten koopovereenkomst, het perceel is definitief gesplitst door het kadaster en de akte is 
gepasseerd.

7. Hoe gaat het College brieven e.d. in de toekomst afdoen als klaarblijkelijk uit de strekking van 
de brief blijft dat men het niet eens is met een voorgenomen besluit, zoals in dit geval verkoop 
van snippergroen?  

 
Het college zal in de toekomst brieven schriftelijk beantwoorden.

 
8. Wethouder De Jong geeft, desgevraagd aan, dat verkoop een feit is en daarmee basta. Van 

enig respect richting participerende burgers getuigt dit allerminst. Onderschrijft het College het 
standpunt van wethouder De Jong? Zo, ja op basis waarvan? Zo nee, wat vindt u een gepast 
antwoord? 

 
Wethouder de Jong heeft op dinsdag 8 maart 2022 gesproken met betrokkene en uitgelegd hoe hij 
tegen deze zaak aankijkt. Wethouder de Jong heeft zijn excuus aangeboden voor het niet schriftelijk 
beantwoorden van de brief.
 
Met vriendelijke groet,
 Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen.
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A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


