
^ 7 ^ Gemeente 
• { Roosendaal Raadsmededeling 

Datum: 
Van: 
Aan: 

24 november 2011 Nr.: 
het college van burgemeester en wethouders 
de raad van de gemeente Roosendaal 

Kopie aan: wethouder Adriaansen, wethouder Theunis, Lizette Koekkoek 
Onderwerp: Flexibilisering verkoop plantsoengrond 

Inleiding 
Het beleid voor verkoop plantsoengrond (vastgesteld door college van B&W op 26 juni 2001) biedt op 
dit moment weinig ruimte voor inwoners om gemeentelijke grond direct gelegen tegen de woning aan 
te kopen. Mede op verzoek van de gemeenteraad is nu gekeken om de mogelijkheden van aankoop te 
verruimen. 

Doel 
Deze raadsmededeling heeft als doel u te informeren over de nieuwe, flexibelere regeling voor verkoop 
van gemeentelijke plantsoengrond. 

Informatie 
De beleidsregels voor verkoop plantsoengrond uit 2001 en het gebruik van de bijbehorende wijkkaarten 
worden per 1 januari 2012 vervangen door een nieuw toetsingskader. Uitgangspunt tot moment van 
heden is dat alleen tot verkoop wordt overgegaan indien aan een groot aantal criteria is voldaan. Dit 
"nee, tenzij"-principe wordt vervangen door een aanpak van "ja, mits". 

De verkoop van plantsoengrond wordt nu gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
Het structureel en functioneel groen is teruggebracht tot een kaart waarop de hoofdgroenstructuur 
is aangegeven (onder andere ecologische verbindingszones, parken en tjoomstructuren langs 
hoofdwegen). Aankoop van gronden gelegen in de hoofdgroenstructuur is niet mogelijk. 
Gronden met bomen, die niet op de bomenkaart voorkomen, mogen worden verkocht. 
Er mogen geen kabels en leidingen in de groenstrook liggen, vanwege juridische en praktische 
redenen. 
Er is geen minimale maat meer voor de reststrook, maar het perceel dient wel een logische 
eenheid te vormen met de woning en beheer door de gemeente van omliggende gronden moet 
mogelijk blijven. 

Inwoners zullen in de nieuwe procedure zelf een KLIC-melding moeten doen om te achterhalen of er in 
de gewenste groenstrook kabels en leidingen liggen. De resultaten hiervan worden samen met een 
situatietekening met afmetingen bij het verzoek ingediend. Zo heeft de gemeente vanaf het begin van 
de aanvraag een compleet dossier, waardoor snel een beslissing over aankoop mogelijk is. 

Vervolg (procedure) 
Het nieuwe kader voor verkoop plantsoengrond zal worden gepubliceerd in het Stadserf. Ook zullen de 
huidige beleidsregels en toelichting van de procedure op de gemeentelijke website (Digitaal Loket) per 
1 januari a.s. worden vervangen door de nieuwe procedure met kaders en hoofdgroenstructuurkaarten. 
De burger wordt zo wegwijs gemaakt hoe hij de eerste toetsing van zijn wensen zelf kan doen. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen. 
De wethlDuderfTbijjitelijke ordening 

Drs. Steven AdriBansen 
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