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Geachte heer, mevrouw,

Op 1 juni 2015 zijn schriftelijk door D66 vragen gesteld over de verkoop van openbaar gebied op
Park Brederode. Hieronder vindt u de vragen en antwoorden.
Vraag 1
Deelt het College de mening van D66 dat geen reden is om over te gaan tot verkoop van percelen
gemeentegrond aan particulieren? Zo ja, wat is de reden dat de Gemeente een voorbereiding is
gestart voor de verkoop en zo nee wat is volgens het College de reden om een verkoop te
overwegen.
Antwoord 1
Nee die mening deelt het college niet. Een reden voor verkoop kan bijvoorbeeld zijn dat er een
stuk grond onhandig gelegen is om onderhoud op te verrichten. Dit kan een reden zijn over te
gaan tot verkoop.
Vraag 2
Hoeveel verzoeken van particulieren lopen op Meer en Berg (park Brederode)
voor de aankoop van gemeentegrond?
Antwoord 2
Er lopen momenteel nog 2 verzoeken. Een daarvan gaat over de verkoop van een stuk grond
naast de directeurswoning en een ander verzoek gaat over de verkoop van een stuk groen (circa
110m2) naast een perceel waar de haag niet aangelegd kan worden door de huidige
perceelsgrenzen (er staat een rij bomen in de weg).
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Vraag 3
Deelt het College de mening van D66 dat in een modern recent opgeleverde wijk geen
splintergroen bestaat? Zo nee, waarom niet gezien de zorgvuldige recente bestemmingsplannen.
Antwoord 3
Nee die mening wordt niet gedeeld. Er zijn altijd stukken grond die in het veld (dus na
ingebruikname) anders blijken te functioneren dan op papier is bedacht. Een bestemmingsplan
heeft ook niets te maken met de verkoop van snippergroen.
Vraag 4
Hoe staat het College specifiek op Meer en Berg (park Brederode) tegenover verkoop van
gemeentegrond aan particulieren?
Antwoord 4
Als er een goede reden is en de verkoop doet niet af aan de kwaliteit van het gebied staat de
gemeente daarvoor open.
Vraag 5
Vinden er op Meer en Berg (park Brederode) handelingen plaats door particulieren waarmee
fysiek perceel grenzen worden verplaatst? zo ja, hoe gaat het College daarmee om?
Antwoord 5
Momenteel is er op Park Brederode een voorbeeld waarin een particulier grond onrechtmatig heeft
toegeëigend. Er ligt wel een verzoek om verkoop van dit stuk grond. Momenteel is advies
gevraagd bij verschillende afdelingen of dit stuk grond verkocht kan worden. Zo niet dan zal er
handhavend worden opgetreden.
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