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Beleidsregels verkoop gemeentelijk snippergroen en 
restkavels Bloemendaal 2020

Geachte leden van de raad,

De beleidsregels 'verkoop gemeentelijk snippergroen en restkavels Bloemendaal' uit 2016 gaan uit van 
een aantal beginselen die niet meer geheel leken aan te sluiten op de praktijk en er was behoefte om 
het taalgebruik in de regels en toelichting te moderniseren. Daarom zijn de beleidsregels 
geactualiseerd en hebben wij deze vastgesteld. In deze brief lichten wij de beleidsregels toe.

Wat verandert er?
De wijzigingen ten opzichte van de beleidsregels uit 2016 zijn:
(1) de aanpassing in de definitie’snippergroen'van de omvang;
(2) van jaarlijks her-taxeren naar jaarlijks indexeren van de vierkante meterprijzen;
(3) de prijzen vaststellen per dorpskern in plaats van een verdeling in acht zones;
(4) voorleggen van een voorgenomen verkoop snippergroen aan uw raad is niet noodzakelijk; en
(5) de regels en toelichting zijn herschreven in modern taalgebruik.

(1) de aanpassing in de definitie 'snippergroen' van de omvang
Bij verkoop van percelen tussen de 100 en 150 m2 is gebleken dat de gestandaardiseerde prijzen voor 
snippergroen niet blijken aan te sluiten op de waarde wanneer het openbaar op de markt zou worden 
verkocht. Individueel getaxeerde prijzen zijn in dat geval gepaster. Door de maximale grootte van 
snippergroen te verkleinen van 150 m2 naar 100 m2, is beter aangesloten bij wat kan worden verwacht 
bij 'snippergroen'.

(2) van jaarlijks her-taxeren naar jaarlijks indexeren van de vierkante meterprijzen
In de laatste járen is gebleken dat het jaarlijks her-taxeren van de snippergroenprijzen een 
administratieve last inhoudt, die niet in verhouding lijkt te staan met de minimale verschillen in prijs 
die dit oplevert. Daarnaast zijn aan hertaxatie kosten verbonden. Daarom worden volgens het nieuwe 
beleid de prijzen jaarlijks geïndexeerd en iedere vijfjaar opnieuw getaxeerd. De jaarlijkse indexatie 
vindt plaats op basis van het indexcijfers van het Centraal Plan Bureau waarbij de indexcijfers uit de 
kadernota worden gevolgd die betrekking hebben op de indexering van de Onroerend goed belasting.
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(3) de prijzen vaststellen per dorpskern in plaats van een verdeling in acht zones
De prijsberekening voor snippergroen is, net als in de beleidsregels uit 2016, tot stand gekomen door 
middel van een taxatie door een lokale taxateur. In plaats van een verdeling in acht zones, heeft de 
gevraagde taxateur gekozen voor een taxatie per dorpskern. Naar aanleiding hiervan zijn de volgende 
prijzen vastgesteld en opgenomen in de beleidsregels:

Aerdenhout
Bennebroek
Bloemendaal
Overveen
Vogelenzang

C 250,- p.m2 
C 200,- p.m2 
C 250,- p.m2 
C 250,- p.m2 
C 175,- p.m2

(4) voorleggen van verkoop snippergroen aan uw raad is niet langer noodzakelijk
In de beleidsregels uit 2016 was opgenomen dat wij u in de gelegenheid stellen om wensen en 
bedenkingen ter kennis van ons college te brengen, indien de totale verkoopprijs van het snippergroen 
meer bedraagt dan C 25.000,-. Nu de hoogste prijs per m2 is getaxeerd op C 250,- en de maximale 
grootte van snippergroen is bepaald op 100 m2, komt het niet meer voor dat een perceel snippergroen 
meer dan C 25.000,- opbrengt. Het was dan ook niet langer noodzakelijk deze regel op te nemen. Met 
het stijgen van de prijzen door indexering zal de opbrengst niet substantieel meer dan C 25.000,- zijn.

(5) de regels en toelichting zijn herschreven in modern taalgebruik
Zonder overige wijzigingen aan te brengen in de ínhoud, zijn de beleidsregels en de toelichting 
herschreven, zodat het een leesbaar en duidelijk document is geworden.

De vastgestelde beleidsregels vindt u in de bijlage. Indien u naar aănlşidjjSg^an deze brief nog vragen 
heeft, kunt u deze richten aan team Vastgoed van de afdeltfíg Be
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