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van de Fractie van het CDA 
over adoptie openbaar groen 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. 
Wat is de stand van zaken rondom de 'adoptie van inwoners van onderhoudselementen in de openbare 
ruimte' 

Antwoord 
Er zijn bijna 350 onderhoudselementen in beheer bij in totaal 70 inwoners(groepen). Het gaat daarmee om 
ongeveer 30Zo van het totaal oppervlak. 

Vraag 2. 
Wat is het plan van aanpak van de gemeente om te komen tot een aantal van '50 adoptanten' in het jaar 
2015? 

Antwoord 
In het Groenblauw omgevingsplan, deel I, gaan wij in op de inzet van bewoners in het beheer van de 
openbare ruimte. Daartoe maken wij onderscheid tussen hoofdgroen, buurtgroen en snippergroen. 
Bewonersparticipatie heeft betrekking op de twee laatste categorieën. Met bewoners(groepen) die 
buurtgroen willen onderhouden sluiten we een beheersovereenkomst. Snippergroen kan onder een aantal 
voorwaarden worden gekocht van de gemeente. 

Het aantal van 50 adoptanten is reeds gehaald en nadert de 100. Mensen kunnen zich melden en worden 
dan direct geholpen om adoptie mogelijk te maken. 

Vraag 3. 

In hoeverre is de gemeente van plan te werken met de spelregels zoals in de toelichting genoemd? 

Antwoord 

De spelregels stemmen in belangrijke mate overeen met de huidige praktijk van beheerscontracten. 

Vraag 4. 
Het CDA zou graag door middel van een Raadsinformatiebrief vóór 1 juni geïnformeerd worden over de 
stand van zaken rondom dit onderwerp. In hoeverre is het college bereid aan deze wens te voldoen? 
Antwoord 
Wij verzoeken de raad aan te geven waarover hij precies geïnformeerd wenst te worden bovenop de 
informatie die wij nu reeds met deze antwoorden op de gestelde vragen geven. 



Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 15.006644 

De locosecretaris 

ñ 

V.R. Griessler 

De burgemeester 

înboer 



Aan: 
CC: 

Van: 
Verzonden: 

Onderwerp: 
Bijlagen: 

Geldorp, Erwin 
woensdag 1 april 2015 15:21 
Stadhuis; raadsleden@woerden.nl; IBurgemeester en wethouders 
IConcernzaken 
schriftelijke vragen ex art. 40 RvO van CDA inzake adoptie openbaar groen 
cda inzake adoptie openbaar groen.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand t ref t u aan een schriftelijke vragenserie ex art. 40 RvO van de fractie van het CDA inzake adoptie openbaar 
groen. Het college dient conform RvO de beantwoording binnen een termijn van 30 dagen, te weten vóór 1 mei, aan 
de raad te zenden. 
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Woerden 

Schriftelijke vragen ex art. 40 RvO inzake Adoptie Openbaar Groen 

Tuinieren is 'hot' in 2015. De gemeente had hierin een vooruitziende blik, zij heeft in haar 
jaarplanning voor 2015 opgenomen 50 stukken openbaar groen te willen laten adopteren door 
bereidwillige inwoners. Het CDA vindt het in eigen beheer nemen van openbaar groen door inwoners 
van de gemeente Woerden een lovenswaardig initiatief en heeft daarover de volgende vragen aan 
het college: 

1. Wat is de stand van zaken rondom de 'adoptie van inwoners van onderhoudselementen in 
de openbare ruimte' 1 

2. Wat is het plan van aanpak van de gemeente om te komen tot een aantal van '50 
adoptanten' 2 in het jaar 2015? 

3. In hoeverre is de gemeente van plan te werken met de spelregels zoals in de toelichting 
genoemd? 

4. Het CDA zou graag door middel van een Raadsinformatiebrief vóór 1 juni geïnformeerd 
worden over de stand van zaken rondom dit onderwerp. In hoeverre is het college bereid 
aan deze wens te voldoen? 

Namens de fractie CDA 
Toos van Soest- Vernooij 

1 citaat gemeentelijke programmabegroting 2015-2018, blz 17 
2 Programmabegroting 2015-2018, blz 17 



Toelichting: 

Spelregels adoptie openbaar groen 

Inwoners van Woerden geven regelmatig bij de gemeente aan zelf goede ideeën te hebben over de 
manier waarop het openbaar groen onderhouden kan worden. De gemeente kan hen de 
mogelijkheid geven een stuk openbaar groen in hun eigen woonwijk te adopteren, waarop de 
inwoner zelf onderhoud pleegt. Nog mooier is het als buurtgenoten met elkaar beslissen openbaar 
groen te adopteren en te onderhouden. Als een stuk groen in zelfbeheer wordt genomen kan het 
naar smaak van de buurt worden ingericht en onderhouden, 
De beoogde effecten hiervan zijn het vergroten van de leefbaarheid in de wijk, verbeteren van het 
contact tussen buurtgenoten en het structureel besparen op onderhoudskosten van openbaar groen 
door de gemeente. 

Middels advertenties, persberichten en de dagelijkse contacten met burgers over het onderhoud van 
het groen (bv via het meldpunt), zullen de verschillende belanghebbenden actief worden benaderd 
en gestimuleerd om groen te adopteren. 

Wat doet de adoptant? 
» Een keuze maken voor het te adopteren stuk openbaar groen in overleg met andere 

omwonenden. 
* De adoptant geeft bij de gemeente aan welke werkzaamheden hij/zij in het groenonderhoud 

wilt verrichten. Denk hierbij aan maaien, snoeien, onkruid verwijderen, zwerfvuil verwijderen 
en zo nodig het geven van water aan de planten; 

Wat doet de gemeente? 
» De gemeente kan in overleg zorgen voor een prettige startsituatie. Denk hierbij aan het 

ophalen van grof snoeiafval, het rooien van dichtgegroeide plantvakken en het voor aanvang 
van de adoptie plegen van groot onderhoud; 

» De gemeente kan uitleg geven over de wijze van onderhoud van het groen, zoals advies over 
het snoeien van beplanting. 

« Het groot onderhoud aan bomen wordt altijd uitgevoerd door de gemeente. 
» Er is een aanspreekpunt vanuit de gemeente; 

Overige voorwaarden 
» Het in zelfbeheer genomen stuk openbaar groen kan naar smaak van de buurt worden 

ingericht en onderhouden, 
» Het terrein blijft te allen tijde eigendom van de gemeente en de bestemming van het terrein 

verandert niet en blijft openbaar; 
» Het plaatsen van objecten en bebouwing (zoals muurtjes, schuren etc.) is niet toegestaan, 

evenals het gebruik van bestratingmaterialen, palen, kunststof en grind; 
» Er mag er geen gebruik gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen; 
« Het groen heeft een positieve uitstraling op de omgeving en mag geen (sociaal) onveilige 

situaties veroorzaken. 


