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Infoblad Zelf beheren van openbaar groen 
 

Wilt u een stuk groen in de stad beheren? En wilt u dit als bewonersgroep samen met de gemeente 

doen? Dat kan. Het kan een buurttuin of moestuin zijn, maar het kunnen ook grotere gebieden zijn. 

Denk aan de boomgaarden in Tanthof,  groene plekken in de stad en delen van parken.  

 

Medebeheer is soms ook mogelijk voor speelpleinen en binnenterreinen. In dit Informatieblad leest u 

wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn en waarmee u rekening moet houden. Zoals goede 

afspraken over beheer en onderhoud en het vastleggen daarvan in een contract. 

 

Start 

De belangrijkste reden om actief te zijn, is zelf zorgen voor een nettere woonomgeving met een 

betere uitstraling. Zijn er al bewoners actief in uw woonomgeving? Dan kunt u zich aansluiten bij de 

bestaande initiatieven. Heeft u een nieuw idee? Zoek enthousiaste bewoners in uw buurt en maak 

samen een plan. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie over de juiste 

contactpersoon in uw situatie. U kunt dan het beste eerst informeren wat de mogelijkheden zijn voor 

het stuk groen zijn dat u op het oog heeft. In de meeste gevallen zal er geen probleem zijn. Maar als u 

bijvoorbeeld een ecologisch kwetsbaar stuk groen heeft uitgekozen, kan het betekenen dat er extra 

afspraken nodig zijn over wat er kan en wat niet.  

 

Plan opstellen 

Voor zelfbeheer of medebeheer van openbaar groen is een goed plan nodig, soms opgesteld met 

behulp van experts. Hierbij is het belangrijk dat u overlegt met uw buren of andere omwonenden en 

goed nadenkt over het onderhoud. Als u een plan heeft ingediend, gaat de gemeente in overleg met u 

kijken of het uitvoerbaar is. Zodra alle afspraken voor het beheer en onderhoud helder zijn, sluit de 

gemeente een contract met u af om deze afspraken vast te leggen. 

 

Voorwaarden 

Zelfbeheer is aan een aantal voorwaarden verbonden:  

 

• Het terrein moet eigendom van de gemeente zijn. 

• De gemeente onderzoekt de kans van slagen van de aanvraag (gericht op continuïteit). 

• Bomen komen niet voor zelfbeheer in aanmerking. 

• Delen van de groene hoofdstructuur komen in aanmerking als het zelfbeheer de 

stedenbouwkundige waarden (samenhang structuur, herkenbaarheid, uniformiteit) en de 

ecologische waarden niet aantast. 

 

Ook de wijze van beheer wordt bekeken: 

 

• De bestemming van het terrein mag niet veranderen, het blijft openbaar. 

• Het terrein blijft openbaar toegankelijk. 

• Er mag geen chemische onkruidbestrijding worden gebruikt. 

• Nieuwe beplanting moet passen bij de omringende beplanting. 

• Het zelfbeheer moet zoveel mogelijk bijdragen aan een verbeterde kwaliteit in het beheer.  
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• Specialistisch werk blijft bij de gemeente, denk hierbij aan boomonderhoud, snoeiheesters, 

riool, kunstwerken of verharding.  

• Wij gaan er van uit, dat u het aan u toegewezen gebied met de beste intenties zal 

onderhouden en dat u het gebied groen houdt en onkruid verwijdert. 

• Bij aanhoudende droogte geeft u de beplanting extra water.  

• Het (zwerf)afval wordt door u verwijderd.   

• Het aanbrengen van verhardingen, opstallen, hekwerken of andere vormen van 

afscheidingen en  het plaatsen van speeltoestellen is niet toegestaan tenzij de gemeente 

hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Dit geldt ook voor het verwijderen van 

bomen, hekken, opstallen etc. die zich op het terrein bevinden. 

 

Onderhoudsovereenkomst 

Wanneer u als bewoner of bedrijf kiest voor zelfbeheer, maakt de gemeente een 

onderhoudsovereenkomst. Deze wordt door beide partijen ondertekend en hierin staat: 

 

• welke partijen de overeenkomst sluiten 

• wat de ingangsdatum en de duur van de overeenkomst (3 jaar) is 

• een opgave in tekst en kaart van de locatie en het gebied 

• welke activiteit de aanvrager gaat uitvoeren 

• welke beperkingen/voorwaarden gelden 

• wat de gevolgen zijn van het niet naleven van de afspraken 

• de contactpersoon binnen de gemeente. 

 

Partijen kunnen de onderhoudsovereenkomsten om de drie jaar verlengen. De gemeente controleert 

de onderhoudstoestand en spreekt bij verwaarlozing de zelfbeheerder hierop aan. Als, ook na 

schriftelijke melding, de onderhoudstoestand niet verbetert, kan ontbinding van de overeenkomst 

volgen. De gemeente gaat dan weer onderhouden. U verzorgt het stuk groen, maar het blijft openbaar 

gebied, voor iedereen toegankelijk.  

 

De gemeente blijft eigenaar van de grond. Dat houdt in dat zij en nutsbedrijven altijd toegang hebben 

tot kabels en leidingen die eventueel onder de grond liggen. Af en toe zullen medewerkers van de 

gemeente komen kijken hoe het met het onderhoud gaat. U kunt altijd met hen overleggen als u 

bepaalde vragen heeft.  

 

Beëindiging 

Als u om wat voor reden dan ook niet meer voor het onderhoud van uw gebied kan zorgen, dan kunt 

u het beheer altijd weer teruggeven aan de gemeente. U kunt bij beëindiging geen aanspraak maken op 

de door u aangebrachte beplanting. Neem bij beëindiging contact op met de gemeente via het 

contactformulier dat u vindt op www.delft.nl/contact of bel 14015. 


