Overeenkomst voor adoptiegroen:

versie 2021-2

Deze overeenkomst tussen de adoptiegroenbeheerders en de gemeente Zoetermeer is het
bewijs dat de beheerders een stuk groen adopteren. Hierbij spreken zij het volgende af:
Wat is adoptiegroen?
-

Adoptiegroen is een stuk openbaar groen van de gemeente dat onderhouden wordt door
adoptiegroenbeheerders. Dit stuk openbaar groen blijft van de gemeente.
Adoptiegroenbeheerders zijn inwoners die samen in overleg met de gemeente een stuk groen opnieuw
inrichten. Zij zijn verantwoordelijk voor het onderhoud.
Adoptiegroen dient een gezamenlijk, collectief belang en dient niet alleen een eigen belang. Voor veel
bewoners moet het adoptiegroen een verbetering van de leefomgeving zijn.
In bijlage 1 (behorend bij deze overeenkomst) staat de locatie aangegeven van het adoptiegroen.

Het adoptiegroen inrichten
-

-

-

-

-

-

Hoe het adoptiegroen eruit komt te zien en welke planten er komen, staat in een beplantingsplan. Het
groen moet bij de omgeving passen en er mogen geen bomen worden geplant door
adoptiegroenbeheerders. Ook staat er in dit plan welke planten de gemeente gaat leveren en hoeveel
vierkante meter er moet worden beplant met één soort. Deze planten en heesters staan vermeld in een
plantenlijst.
De adoptiegroenbeheerder stelt dit plan op. Vragen hierover kunnen worden gesteld aan de gemeente.
De gemeente berekent het benodigd aantal planten en levert bij aanvang van het project één keer gratis
planten en heesters om het adoptiegroen in te richten. Adoptiegroenbeheerders mogen eenjarige planten
neerzetten, maar de gemeente vergoedt die niet, omdat ze maar zo kort meegaan.
De kosten van beplanting ná de eerste aanplant zijn voor de adoptiegroenbeheerders.
De gemeente zorgt ervoor dat de grond van het adoptiegroen geschikt wordt gemaakt voor aanplant. In
de meeste gevallen wordt oude beplanting daarom door een aannemer verwijderd en wordt de grond
bemest.
Bij de inrichting van het adoptiegroen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met vlinders, bijen, vogels
enz.
De adoptiegroenbeheerders gebruiken geen kunstmest en geen chemische / niet-biologische
bestrijdingsmiddelen.
Het gebied moet openbaar toegankelijk blijven voor iedereen. Het is niet toegestaan om een hek,
schutting of andere afscheiding om het adoptiegroen te plaatsen. Er zijn uitzonderingen, maar daarvoor
moet de gemeente toestemming geven.
Een scheiding tussen grond van bewoners en openbaar groen van de gemeente is wel noodzakelijk.
Als er openbare verlichting, een brandkraan, elektriciteitskast of iets anders in het adoptiegroen staat,
moet die vrij toegankelijk zijn. Als het nodig is, mag de gemeente eventuele obstakels weghalen.
Gemeentelijke diensten en bedrijven hebben altijd toegang tot hun kabels, leidingen en riolering. Mocht er
schade ontstaan of planten weg moeten worden gehaald voor werkzaamheden, dan zoekt de gemeente
samen met de adoptiegroenbeheerders voor de beste oplossing.
Het adoptiegroen moet groen blijven. Er mogen geen vijvers, stenen, paden, kunstgras of bouwwerken
enz. komen, tenzij dit van tevoren besproken is en in de adoptiegroenovereenkomst staat.

Het adoptiegroen onderhouden
-

-

-

De adoptiegroenbeheerders zorgen ervoor dat het adoptiegroen er netjes en verzorgd uit blijft zien.
Hiervoor zijn ze verplicht om (bij twee of meer adoptiegroenbeheerders), minstens één keer in het jaar
een gezamenlijk onderhoudsmoment te plannen.
Uiteraard is het noodzakelijk dat ook tussendoor elke adoptiegroenbeheerder een stukje onderhoud doet.
Een van de adoptiegroenbeheerders is de contactpersoon en coördinator. Hij of zij organiseert het
jaarlijks onderhoud, houdt contact met de gemeente en (bij twee of meer adoptiegroenbeheerders)
onderling met de andere beheerders.
Kan de contactpersoon en/of coördinator zijn of haar werk niet meer doen? Dan draagt deze de rol (als dit
mogelijk is) over aan een andere beheerder. Lukt dan niet? Dan overlegt hij/zij met de gemeente.

Paraaf adoptiegroenbeheerder: ……………

Paraaf namens gemeente: …………..

-

-

Stopt een adoptiegroenbeheerder met het onderhoud van het adoptiegroen? Overleg dan met de
gemeente (medewerker bewonersparticipatie). Als er hierdoor onvoldoende beheerders zijn om het stuk
groen goed te onderhouden, meldt de coördinator dit bij de gemeente via telefoonnummer 14 079. Het
stuk openbaar groen kan dan geheel of gedeeltelijk uit adoptie worden genomen.
Bomen blijven altijd in onderhoud bij de gemeente Zoetermeer. Ook het rooien en/of aanplanten van
bomen wordt door de gemeente bepaald.

Ontbindende voorwaarden
-

Als de bestemming van het gebied of het beleid wijzigt, heeft de gemeente altijd het recht om de
overeenkomst te beëindigen. Als dit het geval is, informeert zij de adoptiegroenbeheerders op tijd.
Bij verhuizing van de adoptiegroenbeheerder vervalt de adoptiegroenovereenkomst.
Zodra adoptiegroen niet meer voldoet aan de voorwaarden, gesteld in de adoptiegroenovereenkomst.
Zodra het adoptiegroen er slechter uit ziet dan het beeldniveau waaraan de wijkaannemer het
openbaargroen op deze locatie moet onderhouden.

Specifieke voorwaarden geldend voor alleen deze locatie

-

GEEN.

Paraaf adoptiegroenbeheerder: ……………

Paraaf namens gemeente: …………..

Akkoord adoptiegroenbeheerder (coördinator / aanspreekpunt):
•
•
•

Ik heb de overeenkomst voor adoptiegroen gelezen, voorzien van een paraaf en ga hiermee akkoord.
Mijn telefoonnummer en e-mailadres mogen worden doorgegeven aan de aannemer die
(voorbereidende) werkzaamheden zal verrichten.
De locatie-aanduiding (bijlage 1) geeft de juiste locatie van het adoptiegroen aan.

In te vullen door adoptiegroenbeheerder / aanspreekpunt:
Akkoord adoptiegroenbeheerder:
Naam:……………………………………………

E-mail:………………………………………

Straat:…………………………………… ……..

Datum:………………………………………

Postcode: ……………………

Uw handtekening voor akkoord:

Telefoonnummer(s):
.……………………………………………….
………………………………………………..
Aantal stukken adoptiegroen:
……..

In te vullen door medewerker Gemeente Zoetermeer:
Akkoord namens de gemeente Zoetermeer:
Naam: Dhr. / Mevr. ………………………………….
Datum: …..-……-…...
Geschatte oppervlakte totale adoptiegroen:
…………… m2.

Handtekening voor akkoord:

Akkoord (over)buren: *Zet een rondje om het juiste antwoord.
U kunt hier aangeven dat u op de hoogte bent gebracht van de plannen en of u achter deze
plannen staat.
Naam (over)buurman- en/of vrouw:

Akkoord
met de
plannen?
**

Helpt u
mee?***

Handtekening.
Als u op de hoogte bent
gesteld van de plannen.

1.Naam:
Straatnaam en Postcode:

Ja / Nee* Ja / Nee*
Tel.
E-mail:
2.Naam:
Straatnaam en Postcode:

Ja / Nee* Ja / Nee*
Tel.
E-mail:
3.Naam:
Straatnaam en Postcode:

Ja / Nee* Ja / Nee*
Tel.
E-mail:
4.Naam:
Straatnaam en Postcode:

Ja / Nee* Ja / Nee*
Tel.
E-mail:

Hoeveel huishoudens zijn er totaal om het
adoptiegroen te onderhouden?
……..
Bij meer dan 4 adressen graag bijlage toevoegen met overige namen en adressen.
**Bewoner geeft aan wel of niet akkoord te gaan met het ingediende voorstel / beplantingsplan voor
adoptiegroen.*** Bewoner geeft hiermee aan mee te helpen met de aanleg en/of het onderhoud aan het
adoptiegroen samen met de adoptiegroenbeheerder en eventueel andere bewoners.

