
 

Pagina 1 van 2 
 

 

Informatiebrief aan de Raad 
 

Zaaknummer: Z/17/007690 
Documentnummer: 272242 
Datum: donderdag 21 oktober 2021 
Onderwerp: Toezegging beantwoording vraag over beschikbaarheid gelden 

groencompensatie terrein naast Amerikaanse ambassade 
Bijlage(n): - 

 

Geachte Raad, 

Op 29 juni is in de commissie Bestuur & Middelen de Voorjaarsnota 2021 behandeld. De heer 

Paulides heeft toen vragen gesteld over de uitvoering van de groencompensatie van het terrein 

naast de Amerikaanse ambassade. Specifiek vroeg hij of er nog genoeg geld was om de transitie 

naar natuur door te kunnen voeren. Het college heeft toen de toezegging gedaan hier schriftelijk 

op te reageren.  

We kunnen u melden dat het geld voor de uitvoering van de groencompensatie nog beschikbaar is. 

Bij vaststelling van de jaarrekening 2019 is door de raad besloten om de gelden Groencompensatie 

ad € 492.000 te storten in een reserve. Dat betekent dat aanwending daarna geschiedt middels 

een raadsbesluit, waarbij gelden beschikbaar gesteld worden door de raad specifiek of door 

opname van een budget in de begroting. Beiden zijn niet gebeurd, waardoor er dit jaar nog niets in 

de begroting opgenomen is en er formeel dus ook geen uitgaven gedaan kunnen worden. Dit 

betekent dat het geld nog beschikbaar is om een groene invulling van dit gebied op te pakken.  

Er is € 160.000,- gereserveerd voor kosten in verband met het voortijdig beëindigen van het 

contract met de huurder; dit is geoormerkt en kan uitsluitend hiervoor worden gebruikt; niet voor 

andere doeleinden. De huurder heeft zelf aangekondigd te vertrekken aan het eind van het 

huurcontract (31 december 2021). Van voortijdige beëindiging is dus nu geen sprake. Er zijn nog 

wel gesprekken gaande met de huurder over de uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt 

rondom het verwijderen van de opstallen. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 
 

 
 
 
 
 

RvOorschot
Tekstvak
089



 

Pagina 2 van 2 
 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 

gemeentesecretaris burgemeester 

 

Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 

 


