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Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Breda 
Claudius Prinsenlaan 10 
4811 DJ Breda 
 
 
- verzonden per e-mail - 
 
 
Breda, 23 juni 2010 
 
 
Betreft: Vragen op basis van artikel 41 RvO – Voortgang verkoop Landgoederenzone 
Haagse Beemden 
 
 
Geacht College, 
 
Op 2 februari 2010 heeft de commissie Bouwen en Wonen ingestemd met de verkoop van 
de gemeentelijke gronden in de Landgoederenzone Haagse Beemden aan Staatsbosbeheer. 
Ook heeft de commissie toen kennis genomen van het “Inrichtingsvoorstel 
Landgoederenzone Haagse Beemden”, dat in opdracht van Staatsbosbeheer, door de Dienst 
Landelijk Gebied (DLG) is opgesteld, in overleg met een klankbordgroep samengesteld uit 
bewoners en gebruikers van het gebied. 
 
Het plan bood voldoende waarborgen dat het gebied, ook op de lange termijn, waardevol 
voor de omgeving zal blijven en een belangrijke positie zal blijven houden in de ecologische 
structuur van de stad. Het beheer van het gebied zou voor een groot deel in handen worden 
gegeven aan de zorgboerderij “de Kleine Hoeve” en andere lokale agrariërs. 
Staatsbosbeheer had diverse plannen om na de aankoop het gebied, ook voor de 
omwonenden, aantrekkelijker te maken door onder meer de aanleg van een speelzone bij 
kinderboerderij de Sik. Verder wilde Staatsbosbeheer het gebied beter ontsluiten voor 
wandelaars en de cultuurhistorische waarden in het gebied te verbeteren. 
 
Staatsbosbeheer zelf is voor de verwerving van gronden afhankelijk van de Dienst Landelijk 
gebied en de Provincie Noord-Brabant. Recent heeft de Provincie, door uitputting van het 
beschikbare budget, besloten tot een aankoopstop, met uitzondering van enkele prioritaire 
projecten. De Landgoederenzone Haagse Beemden zou niet op de prioriteitenlijst staan en 
hierdoor niet voor het einde van de bestuursperiode (en mogelijk tot 2013) aangekocht 
lijken te worden. 
 
Met de inkomsten uit de verkoop van de Landgoederenzone Haagse Beemden zouden 
andere groenprojecten in en rond Breda een flinke financiële impuls krijgen. Hiertoe is het 
Groenfonds in het leven geroepen.  
 
De PvdA fractie maakt zich zorgen over de toekomst van de Landgoederenzone Haagse 
Beemden en de projecten die vanuit het Groenfonds gefinancierd zouden worden. 

Daarom stellen wij u de volgende vragen:  

1) Klopt het dat de verkoop van de Landgoederenzone Haagse Beemden aan 
Staatsbosbeheer / Dienst Landelijk Gebied ‘on hold’ is? 

2) Zo ja, wat kunt u doen en gaat u doen om het proces van verkoop/aankoop te 
versnellen? 
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3) Wat gaat er nu gebeuren in de Landgoederenzone Haagse Beemden? Gaat u het zelf 

beheren? Zo niet, hoe wordt dan in beheer en onderhoud voorzien?  
4) Wat zijn precies de financiële consequenties voor de vulling van het Groenfonds? 
5) Wat zijn de consequenties voor de projecten waarvoor het Groenfonds ingezet zou 

worden (bijvoorbeeld voor de duurzame investering in het buitengebied van Breda, 
het agrarisch landschapsbeheer, de bevordering van natuurontwikkeling zoals 
vastgesteld in het uitvoeringsprogramma Groen en Water en het Landschapspark 
Breda-Oosterhout). 
 

In afwachting van uw antwoord,  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Partij van de Arbeid fractie Breda,  
 
 
 
Solveig van Mourik – van der Bruggen 


