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Geachte leden van de raad,

Op 2 juni 2021 is een brief ontvangen van Groen Links. In deze brief worden een drietal vragen 
gesteld over de onderhoudstoestand van de groenvoorziening in Muntendam waarbij ook wordt 
gerefereerd aan een ingekomen brief, afkomstig van een inwoner uit Muntendam over de 
plantsoenen in Muntendam. Via deze weg reageren wij op de vragen.
 
1) Is het college op de hoogte van het slechte onderhoud van het groen en plantsoenen in 
Muntendam/Deelt het college onze mening dat het onderhoud van het groen/plantsoenen in 
Muntendam ondermaats is?
 
Ad 1 Ja, in de jaarrekening 2020 en voorjaarsnota 2021 is hierover melding gemaakt.
 
Het onderhoud van de groenvoorziening van de gemeente Midden-Groningen wordt binnen de 
beschikbare budgetten uitgevoerd, volgens een gedifferentieerd onderhoudsregime. Dit betekent 
dat er een verschil is in netheidsniveau, Namelijk: beeldkwaliteit A (hoog), B (basis) en C (laag). Om 
die reden zal binnen het gehele areaal van Midden-Groningen niet overal hetzelfde netheidsbeeld 
gezien en ervaren worden waardoor sommige beplantingsvakken een lager netheidsniveau 
uitstralen. Daarbij kan een groeizame zomer met relatief veel regenval en hoge temperaturen de 
onkruiddruk (tijdelijk) extra doen toenemen. 
 
Omdat mede door bezuinigingen een steeds grotere druk komt te liggen op noodzakelijk benodigd 
onderhoudsbudget wordt najaar 2021/voorjaar 2022 de gehele groenbegroting doorgerekend door 
een extern adviesbureau. Deze omstandigheden hebben namelijk een directe consequentie voor het 
netheidsniveau in de wijken. Uitkomsten van de doorrekening worden voorgelegd aan het college en 
de raad.
 
2) Wat is de volgens het college de oorzaak van het ondermaatse onderhoud van het 
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groen/plantsoenen in Muntendam en hoe denkt het college het onderhoud weer op een acceptabel 
niveau te brengen?
 
Ad 2 Zie antwoord 1.
 
3) Zijn er ook andere dorpen waar soortgelijke problemen in het onderhoud zich voordoen? Zo nee, 
wat maakt Muntendam dan een bijzondere situatie?
 
Ad 3 Ja.  Er zijn meerdere dorpen binnen Midden-Groningen met vergelijkbare situaties. Dit varieert 
wel qua locatie en is om die reden nu niet exact voor handen. Een momentopname kan door de tijd 
ingehaald worden omdat ondertussen of direct daarna weer een reguliere onderhoudsronde is 
uitgevoerd.
 
Tot slot willen wij u graag vermelden dat uw bevindingen en opmerkingen worden meegenomen bij 
het formuleren en afwegen van toekomstige planvorming en vertrouwen erop uw vraag hiermee te 
hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


