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Betreft het een

raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Ja, raadsvoorstel afdoening motie verhogen

kwaliteitsniveau groen en grijs

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Schenk

Schriftelijke vraag

De CDA-fractie heeft de volgende vragen naar aanleiding van het raadsvoorstel afdoening
motie verhogen kwaliteitsniveau groen en grijs:

L. Kunt u toelichten hoe de procedure van het aanvragen tot en met het toe-/afwijzen
van snippergroen in zijn werk gaat?

2. Hoeveel snippergroen is er in de afgelopen 5 jaar (per jaar) verkocht?
Om hoeveel aanvragen en om hoeveel vierkante meters snippergroen ging dit?

3. Hoeveel aanvragen snippergroen heeft u in de afgelopen 5 jaar (per jaar) afgewezen
en wat waren de meest voorkomende redenen van afwíjzing?
Om hoeveel vierkante meters snippergroen ging dit?

4. Bent u van mening dat extra verkoop van snippergroen -wanneer de
toewijzingsprocedure voor snippergroen anders zou worden ingericht en

laagdrempeliger zou worden gemaakt- de gemeente een substantiële besparing op
zou kunnen leveren op het eigen groenonderhoud? Graag een toelichting.

Namens de CDA-fractie,

Robert Breedveld



Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

L. Na ontvangst wordt een aanvraag ín de werkgroep "verkoop snippergroen" gescreend
op de aspecten zoals deze zijn verwoord in de Notitie "Verbindend Groen" op pagina 8.

De behandelingstermijn van een aanvraag is ca 5 weken.
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Jaar

2013
20L4
2015
2016

Aantal
aanvragen

Aantal
afgewezen

24

13

39

78

22

Aantal
toegewezen

Aantal
daadwerkelijk

verkocht
2

Aantal m2

verkocht

8

IT
31

79

LT

34L4
2L05
2250
735720L

Totaal 345 t76 t40 8603

3. Zie bijgevoegde tabel. De aantallen afgewezen m2 is in dit overzicht niet meegenomen
aangezien dit niet geregistreerd is. De meest voorkomende reden voor añruijzing is dat
de groenstrook onderdeel uitmaakt van de hoofdgroenstructuur.

4. Conform de Notitie Verbindend Groen is de prijs reeds in 2016 naar beneden aangepast
en zijn de verkoopregels versoepeld. Hiermee is het laagdrempeliger geworden om
snippergroen aan te kopen. Om een substantiële verlaging van het groenonderhoud te
realiseren moet er aanzienlijk veel m2 groen verkocht worden. Voor ons is niet duidelijk
wat u bedoelt met het nog soepeler maken van verkoop snippergroen.

Saskia Schenk-Dekkers
Wethouder Beheer Openbare Ruimte


