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Toelichting: deze vraag is na de commissie LB van 21 april alsnog schriftelijk beantwoord.  
 
 
Vraag: 
Ik wil vanavond graag een reactie van de wethouder op deze nagekomen inspraakreactie willen 
vragen. Als de groene corridor per ongeluk weggevallen is, zoals de inspreker vermoedt, kan er dan 
een erratum komen? 
  
  
Antwoord:  
Het uitvoeringsprogramma Biodiverse Vergroening en Klimaatadaptatie ligt op een ander, abstracter, 
niveau dan een groene corridor. Meer in zijn algemeenheid worden de wijkvervangingsprogramma’s 
wel genoemd, waaronder dus het Houtkwartier.  Dit is het projectniveau is het niveau waar de groen 
corridor kan en moet worden opgepakt.  Het abstractieniveau van het uitvoeringsprogramma ligt dus 
hoger en het college heeft ‘de knip’ gemaakt bij meer abstracte en kaderstellende documenten zoals 
de groene hoofdstructuur. Wanneer we alle projecten waarin we iets zeggen over groen op te nemen 
in het uitvoeringsprogramma, ontstaat een onwerkbaar groot document. De raad stelt donderdag het 
kaderbesluit Houtkwartier vast en daarna is er zoals gezegd nog meer dan voldoende ruimte om te 
participeren over de groene corridor. In de brief van het Houtkwartier is sprake van drie geografische 
gebieden: 

▪ Houtkwartier-West: Alrijne groenplan (onderdeel van de Groene corridor) dit is het 
laatste deelproject van de ROC-locatie en men start op korte termijn met het 
werk. 

▪ Agnes plantsoen met corridor in Eijmerspoelstraat (onderdeel van de Groene 
corridor in Houtkwartier-West) Dit project is overgedragen aan de afdeling Beheer 
en we kijken of we samen met de wijk in het kader van Samen aan de Slag hier 
een biodiversere inrichting kunnen maken, omdat die wens leidt tot hogere 
beheerkosten en daarom zoeken we naar oplossingen in het kader van SadS. 

▪ Houtkwartier-Oost / Boerhaavedistrict (onderdeel van de Groene corridor) 
(inrichting openbare ruimte n.a.v. vernieuwen rioleringen). Dit gebied ligt nu voor 
v.w.b. besluitvorming en er is nog alle ruimte om te participeren over de invulling.  

  
Voor de volledigheid: er komt dus geen erratum op de groene corridor. 
  
  
 


