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Onderwerp: Vaststelling van het Groenbeleidsplan 2014-2024 ‘Groen Doen we Samen!’ 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1.    Het Groenbeleidsplan 2014-2024 ‘Groen Doen we Samen!’ vaststellen en als richtsnoer gebruiken voor 
het beheer van gemeentelijk groen, de ontwikkeling van groen en de ruimte voor inwonersinitiatieven. 

 
 

 
Aanleiding 
De afgelopen jaren bestond het groenbeleid uit een onsamenhangend geheel van deelbeleidsplannen, 

principes, college- en raadsbesluiten, vakkennis, ervaring en bestaande wet- en regelgeving. Er is dus 

behoefte aan een vernieuwd groenbeleidsplan dat in de periode 2014-2024 richting geeft aan onze 

gemeente. Een groeidocument dat flexibel kan reageren op maatschappelijke en economische 

ontwikkelingen. Namelijk het verduurzamen van onze gemeente, de noodzaak van kostenbewustzijn en een 

participerende samenleving. Dit zijn de drie onderwerpen die door middel van gesprekken met “groen 

gestemde raadsleden” en een inventarisatie naar maatschappelijke tendensen als belangrijkste thema’s zijn 

gekozen voor het groenbeleid in de komende tien jaar. Binnen dit kader werken we het groenbeleid en de 

uitvoering ervan gedurende de komende tien jaar steeds verder uit.  

 
Wat wordt met beslissing bereikt 
Dat wordt vastgelegd dat de focus de komende tien jaar wordt gelegd bij: 
1. Duurzaam beheer: we richten de openbare ruimte duurzamer in en verduurzamen de werkwijze van het 

groenbeheer in de gemeente.  

2. Gedifferentieerd beheer: we differentiëren naar niveaus van beheer van de openbare ruimte in de 

kernen en het buitengebied.  

3. Actief burgerschap: we geven inwoners de ruimte om de eigen verantwoordelijkheid te nemen bij de 

voorbereiding, uitvoering en het beheer van de gezamenlijke openbare ruimte.  

Op grond hiervan is de richting van het groenbeleid voor de komende jaren bepaald. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

 
1.1 Een duurzaam beheer van de openbare ruimte sluit aan bij de maatschappelijke opgave en 

voorbeeldfunctie die we als Gemeente hebben.  
Ondermeer het gebruik van bestrijdingsmiddelen is recentelijk door de gemeente (grotendeels) 
beëindigd. Hiermee spelen we in op hetgeen maatschappelijk van ons wordt gevraagd en vervullen we 
op dit punt ook een voorbeeldfunctie naar onze inwoners en bedrijven.  

 
1.2 Gedifferentieerd beheer op gebiedsniveau draagt bij aan de juiste mate van inzet op plaatsen waar dit 

gewenst en mogelijk is.  
Uitgaande van een basisniveau wordt in de gehele gemeente een acceptabel onderhoudsniveau 
gewaarborgd. Door maatwerk in beheer aan te brengen, kan op bepaalde plekken een grotere 
beheersinspanning worden geleverd. 

 
1.3  Ruimte geven aan onze inwoners om eigen verantwoordelijkheid te nemen bij de voorbereiding, 

uitvoering en het beheer van de gezamenlijke openbare ruimte,  
Dit past helemaal in de ontwikkeling die we hebben ingezet om de regie van de omgeving bij de burger 
te leggen. 

 



 
Kanttekeningen 
a. Het stuk is geschreven vanuit een realistisch kader  

De keuze voor duurzaam beheer, gedifferentieerd beheer en actief burgerschap heeft tot gevolg dat dit 
beleidsstuk zich vooral richt op wat de gemeente de komende jaren wel en niet kan bieden aan 
inwoners van Oude IJsselstreek.  

 
b. De ontwikkeling van groen is voornamelijk gestoeld op inwoners initiatieven. 

De insteek is om inwoners te stimuleren om groene impulsen op buurtniveau te realiseren. De 
initiatieven worden gefinancierd binnen het bestaande uitvoeringsbudget. Zo nodig kunnen 
leefbaarheidsgelden vanuit de gebiedsmakelaars worden ingezet.  

 
  

Kosten, baten, dekking 
Voor inwonersinitiatieven, groenonderhoud, onderhoud speelplaatsen, bosbeheer en boomverzorging wordt 

in de begroting 2015 evenals voorgaande jaren uitgegaan van een uitvoeringsbudget van in totaal € 

3.400.000,-. Het leeuwendeel van dit budget wordt besteed aan groenonderhoud. Afhankelijk van 

toekomstige keuzes die worden gemaakt bij de nadere uitwerking van beleid, kan het budget de komende 

jaren naar beneden of naar boven worden bijgesteld. Dit is aan de gemeenteraad. 

 

Voor investeringskosten ten behoeve van de ontwikkeling van gemeentelijk groen kan een beroep worden 

gedaan op de budgetten die bij de jaarlijkse vaststelling van de gemeentelijke begroting beschikbaar zijn 

gesteld en voor zover noodzakelijk, in aanvulling hierop op basis van een afzonderlijke kredietaanvraag. 

 
 
Uitvoering 
 
Planning: 
De beleidsnotitie geldt voor een tijdvak van tien jaar, maar zal tussentijds worden geactualiseerd en worden 
aangevuld. 
  
Personeel: 
De beleidsnotitie als zodanig heeft geen personele gevolgen.  
 
Communicatie/participatie: 
Aangezien een beroep wordt gedaan op particulier initiatief, maar ook gezien de ambitie die in het 
collegeprogramma is opgenomen, is het bij uitstek een onderwerp waarover actief extern (maar ook intern) 
moet worden gecommuniceerd  
 
Evaluatie/verantwoording: 
Via Maraps en Beraps vindt tussentijdse evaluatie en verantwoording plaats.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


