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Betreft 

Woninggroen Ouder-Amstel 

Voor u ligt het voorstel met  betrekking tot de besluitvorming over het Reparatieplan 

Duivendrecht naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Deze uitspraak heeft betrekking op het gemeentelijk 

woninggroenbeleid. Te uwer informatie gaat hierbij een korte terugblik op de 

besluitvorming over dit onderwerp.  

 

Vanaf midden jaren ’70 van de vorige eeuw verhuurde de gemeente zogenaamd 

‘snippergroen’ aan belanghebbenden. Met de komst van het adoptiebeleid is deze 

verhuur komen te vervallen. In 1998 is het Groenplan vastgesteld. Daarin is vastgelegd 

welke percelen gemeentelijk groen in potentie als adoptiegroen uitgegeven kunnen 

worden. Het ging daarbij om adoptie om niet (gratis). Het adopteren was vrijwillig en 

was individueel van karakter. Dit adoptiebeleid veroorzaakte zowel bij de burgers als 

bij de gemeente onduidelijkheid over de scheiding tussen openbaar groen en de tuinen. 

Daarbij ervoeren de burgers de adoptievoorwaarden als knellend. Dit alles heeft geleid 

tot vele handhavingszaken. 

Om die reden werd besloten de adoptieregeling te beëindigen. Begin 2008 stemden 

burgemeester en wethouders in met de hoofdopzet voor een nieuw woninggroenbeleid. 

Dit hield in: 

 Verkopen daar waar mogelijk (dus niet meer gratis) 

 Zodanig verkopen dat het voor de bewoner toegevoegde waarde heeft 

 Collectiviteitseis bij verkopen op woningblokniveau 

 Beheersbaar gemeentelijk groen 

 Passend binnen de Groenwensbeelden. Deze zijn in 2007 ontworpen voor 5 wijken. 

 

Op basis van het toenmalige groenadoptiebeleid en de hoofdopzet voor het 

woninggroenbeleid en de wensen van wijkbewoners is het woninggroenbeleid 

uitgewerkt. Daarbij is het hiervoor genoemde Groenplan als uitgangspunt genomen. Bij 

besluit van 26 juni 2008 heeft de raad ingestemd met de voorwaarden voor verkoop 

van woninggroen. Daarbij is tevens is een besluit genomen over de verkoopprijs. Deze 

was bepaald op basis van de gemiddelde kavelgrondprijs voor woningbouw in Noord-

Holland. 

 

In de daaropvolgende jaren is het woninggroen diverse malen onderwerp van gesprek 

geweest. Daarbij kwamen een aantal knelpunten naar voren waaronder de verkooprijs 

en het bestemmingsplan. De weerstand tegen de huidige verkoopprijs was groot. Voor 

veel bewoners was aankoop daarom niet interessant. Bovendien bevonden de meeste 

stukken woninggroen zich op gronden met de bestemming “Groen” waarop enkel 

beplanting en gazon mocht komen. Daarom moest veel (destijds geadopteerde) grond 

door de gemeente worden teruggenomen en herverkaveld. Dit kostte de gemeente 

geld. Op voorstel van burgemeester en wethouders besloot de raad op 30 maart 2010: 

 De verkoopprijs te verlagen naar € 100,00/m2 

 Een principeakkoord te geven om te zijner tijd een overkoepelende regeling te 

treffen om alle verkochte stukken woninggroen een tuinbestemming te geven. 

Hierbij dient in de koopovereenkomst een kwalitatieve verplichting met een 
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kettingbeding te worden opgenomen dat de grond niet (vergunningvrij) bebouwd 

kan worden. 

Uit het rapport “Evaluatie woninggroen” (2012) bleek dat in de loop der jaren  

onrechtmatige bouwwerken zijn geplaatst op (recent) aangekocht woninggroen. Bij de 

bespreking van dit rapport in de Commissie Ruimte in november 2012 is toegezegd dat 

hierin handhavend zal worden opgetreden.  

In het kader van het handhavingsproject is ene inventarisatie gedaan naar 

onrechtmatige bebouwing. De  betreffende bewoners zijn aangeschreven. Diverse 

onrechtmatige bouwsels zijn  door de betreffende bewoners verwijderd.  

 

Op 16 juni 2016 heeft de raad de bestemmingsplannen “Reparatieplan Duivendrecht” 

en “Reparatieplan Ouderkerk aan de Amstel” vastgesteld. Hiermee werd voldaan aan 

de principe-uitspraak van de  raad dat alle als woninggroen verkochte grond 

uiteindelijk de bestemming Tuin ‘onbebouwd’ moet krijgen. Hierover zijn de eigenaren 

zowel mondeling als schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebleken is dat er behoefte 

bestond om bouwwerken in deze tuinen te plaatsen. Om die reden is in deze 

bestemmingsplannen de mogelijkheid geboden om binnen de bestemming ‘Tuin 1’ de 

bouw van bouwwerken geen gebouwen zijnde van maximaal 6,5 m2 en 1,30 m hoog 

mogelijk te maken. 
 

 

 

 

 

 

 

 


