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Op 15 maart 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van Mark van Oosterwijk van PAG op basis van 
artikel 40 Reglement van Orde inzake Startnotitie programma groen. Hieronder treft u de gestelde 
vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
Het college heeft de Startnotitie Programma Groen ter oordeelsvorming aangeboden. Hierin wordt 
het Groenstructuurplan 2014 als basis gehanteerd. 
Over het Groenstructuurplan hebben we de volgende vragen: 
 
Vraag 1 
In paragraaf 4.2.2. is sprake van verkoop of verhuur conform de criteria van paragraaf 4.2.3. Is in de 
afgelopen 6 jaar van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en zo ja hoeveel maal en welke 
oppervlakte betrof het op welke locatie(s)? 
Antwoord 

• Grondverhuren: 7 percelen met een totale oppervlakte van 5.880 m2.  

• Grondverkopen: 52 percelen met een totale oppervlakte van 3.953,5 m2.  

• De locaties (adressen) mogen in het kader van de AVG niet worden verstrekt. 
 

Vraag 2 
Bij paragraaf 4.3.2. worden de criteria uiteengezet voor adoptie. Is in de afgelopen 6 jaar van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt en zo ja hoeveel maal, welke oppervlakte betrof het en op welke 
locatie(s)? 
Antwoord 

• Adoptie van groen in 9 gevallen, waarvan 1 individueel geval en 7 in buurtbeheer. Totaal gaat 
het om ruim 5000m2, verspreid over de gehele gemeente. 

• Rotondes 5 stuks, allemaal aangenomen, sommige zijn al overgedragen aan opvolgers, 
andere contracten worden na afloop van de 5 jaarstermijn doorgegeven aan bedrijven op de 
wachtlijst. 

Naast de ‘geregistreerde’ adoptiecontracten sinds 2014 zijn er ook nog stukken plantsoen die 
eerder al door individuele bewoners werden onderhouden. Het gaat daarbij vaak om bermen of 
groenstroken voor of naast de woning waarbij de bewoner het gras maait of het onkruid 
weghaalt. 
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Vraag 3 
Daarnaast hebben we met het oog op biodiversiteit en klimaatadaptatie nog een vraag over het 
pachtbeleid. Hoeveel (landbouw)grond heeft de gemeente die verpacht wordt? Onder welke 
beheerscriteria wordt die grond verpacht? 
Antwoord 
Totaal verpacht: 21 percelen met een totale oppervlakte van 154.245 m2 of 15,42 ha.  
De standaard pachtovereenkomst treft u aan als bijlage. 
 
 
Bijlagen 

 
1. Pachtovereenkomst 2021 
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