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Het college wordt geadviseerd in te stemmen met bijgevoegde concept-overeenkomst tot in gebruik name van een 
strook openbaar groen met mevrouw M. Haselager aan de zijkant van Zadelrob 2.
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Omgeving
Beleid,

Argumentatie
Hiermee wordt voldaan aan de eerdere toezegging van 19 februari 2021 dat met mevrouw Haselager 
een nieuwe overeenkomst tot in gebruik name van openbaar groen wordt aangegaan (zie bijlage).

Alternatieven
Gekozen kan worden om geen overeenkomst tot in gebruik name van openbaar groen aan te gaan. 
Dit alternatief is niet redelijk. Hiervoor verwijzen wij naar bovenstaand argument.

Kaders
Beleid verkoop openbaar groen.

Bijlagen
- Concept-overeenkomst tot in gebruik name van openbaar groen Zadelrob 2;
- Advies wijkbeheer en service;
- Advies verkeer;
- Advies stedenbouw;
- Advies openbare werken;
- Uitgaande brief van 19 februari 2021.

Financiën
Niet van toepassing.

Communicatie
Niet van toepassing.

Uitvoering en evaluatie
Mevrouw M. Haselager wordt over uw besluit geïnformeerd.

Aanleiding
In het verleden heeft mevrouw M. Haselager naast haar woning aan Zadelrob 2 een stuk grond 
aangekocht van 47 m^ en daarnaast een stuk grond in bruikleen genomen. Deze stroken grond zijn 

naast elkaar gelegen. Zij heeft aangegeven dit deel van het gebied niet meer 
in beheer te nemen en één gedeelte in bruikleen te behouden. In de brief van 

\ 19 februari 2021 is toegezegd dat met haar een nieuwe 
bruikleenovereenkomst wordt overeengekomen. Het gedeelte dat de 
eigenaar/bewoner niet meer in beheer wil nemen, ligt aan de rand (met ‘groen’ 
aangegeven).


