
 
 
Amendement 2 
 
 
Raadsvergadering 27 november 2014 
 
 
 
Onderwerp: Groenbeleidsplan 2014-2024 
 
 
Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 
 
 
Indiener(s): H.C.J. Canter Cremers (D66) mede namens Jan Vesters (SP) 
 
 
 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 27 november 2014 
 
 
besluit 
 
het Groenbeleidsplan  
 
met de volgende teksten uit te breiden: 
 
a Toe te voegen als paragraaf 1.8.1 
 

Groen buitengebied  
 
Het gemeentelijk groen  in het buitengebied maakt een wezenlijk deel uit van de verschillende 
landschapstypen in onze gemeente (zie LOP). De wegbeplantingen van de gemeente vormen samen 
met de landschapselementen van boeren, particulieren en anderen een netwerk van 
landschapselementen, dat vele functies (groen-blauwe diensten) vervult. Dit netwerk heeft 
verschillende structuren in de verschillende landschapstypen van onze gemeente (zie LOP). Ook de 
bossen en andere natuurgebieden die in eigendom zijn van de gemeente, leveren duurzaam een niet 
onbelangrijke bijdrage aan de natuur- en landschapskwaliteit van het buitengebied. Het beheer 
(snoei, dunning, omvorming, boomsoortenkeuze enz.) van  de gemeentelijke beplantingen zal 
worden afgestemd op de (meestal meervoudige) functievervulling van de betreffende 
landschapselementen in het kader van dit netwerk. Het gaat hierbij om aankleding/recreatie, 
natuurwaarden, cultuurhistorische waarden, e.d.  Om een duurzaam en vitaal buitengebied te 
waarborgen zal dit steeds gewogen worden alvorens (extra) ingrepen plaatsvinden. Voor een 
optimale functievervulling van het groen in het buitengebied zal worden samengewerkt met andere 
partijen (particulieren, bedrijven e.d.) ook over de gemeentegrens heen. 
 
b) toe te voegen als paragraaf 1.8.2 
 

Onderhoud van bossen 
 
Het duurzaam beheer (onderhoud en verjonging) van de bossen zal worden afgestemd op de functies 
van het bos: recreatie, natuur, cultuurhistorie en houtproductie en/of een combinatie van functies. 
Hierbij kan soms zonering handig zijn. Langs de toeristische wegen en paden is de recreatieve waarde 
belangrijker, dus hier moet worden gezorgd voor afwisseling in boomsoorten (kleur, vruchtdragend), 



dichtheden, hoogte, veiligheid enz.  Dieper in het bos is de natuurwaarde van groter belang; hier 
wordt het beheer gericht op de van nature voorkomende soorten. Risico’s van vallend (dood) hout 
zijn hier verwaarloosbaar. Houtproductie staat steeds ten dienste van de andere functies.  
 
c) toe te voegen als paragraaf 1.8.3 
 
Bermen 
 
Het duurzaam beheer van bermen zal worden gericht op een grotere biodiversiteit en een hogere 
belevingswaarde. Natuurlijke kwaliteit, bloemrijke bermen, verbindingslinten, voedselplanten voor 
bijen en andere insecten en andere waarden spelen hierbij een rol. De gemeente staat een 
ecologisch bermbeheer voor. Deze vorm van beheer levert een toegevoegde waarde voor flora en 
fauna, maar ook voor recreatie, landschap, belevingswaarde en leefbaarheid. Duurzaam ecologisch 
bermbeheer blijkt op lange termijn niet duurder te zijn dan (traditioneel) klepelbeheer. Bovendien 
kent het voor andere belangen veel voordelen. Hiervoor zal elk jaar een deel van de bermen worden 
verschraald door het verwijderen van het maaisel. Hierbij wordt samenwerking nagestreefd met 
private partijen.  
 
 
 
 
Ondertekening: 
 
 
 
 
 
 
 
H.C.J. Canter Cremers  Jan Vesters (SP) 
(D66) 
 
 


