
Memo
Aan: Gemeenteraad
Cc: Marie Baartmans, Marijn Struik
Van: College van B&W
Datum: 14 april 2015
Kenmerk:
Onderwerp: Groenbeleidsplan 2014-2024, kaderstelling uitvoering duurzaamheid (n.a,v, Motie 1)

Aanleiding
Vanuit Motie 1, ingediend door Hayo Canter Cremers (D66) mede namens Ton Menke (PvdA) op 27 
november 2014, kwam de vraag om “een kader op te stellen voor het verduurzamen van de uitvoering  
van  de  werkzaamheden  alsook  het  groenbeheer”.  Daaraan  werd  toegevoegd  om  “hierin  de 
gemeentelijke  en  regionale  beleidsdoelstellingen  op  het  gebied van  duurzaamheid nadrukkelijk  te 
betrekken”. 

Aandachtspunt
Als algemeen antwoord op de bovenstaande vragen, stellen wij dat de beeldboeken in de bijlagen van 
het groenbeleidsplan al voldoende kaders bieden voor het verduurzamen van de uitvoering. De kaders 
uit  de beeldboeken worden bovendien momenteel  verder  uitgewerkt  in  een groenbeheerplan.  Als 
zijnde een uitvoeringskader zal dit document niet aan de raad worden gepresenteerd. 

De gemeentelijke en regionale beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid bestaan nog 
niet  en  kunnen  daarom  nog  niet  betrokken  worden  in  het  groenbeleidsplan.  Gezien  het  
groenbeleidsplan een groeidocument is, zal te zijner tijd afstemming tussen de beleidsdoelstellingen 
betreft duurzaamheid en het groenbeleidsplan worden gezocht.

Advies
Hieronder  vindt  u  een  globaal  overzicht  van  de  punten  waarop  wij  als  gemeente  de  uitvoering 
verduurzamen uit de beeldboeken en het groenbeleidsplan.

- Niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen en in plantsoenen

- Toepassing van FSC gecertificeerd hout voor o.a. straatmeubilair

- Gebruik van snoeiafval en maaisel voor energieopwekking d.m.v. biomassavergisting

- Het  moment  van  snoeien  van  bomen,  hagen,  bosplantsoen,  etc  wordt  afgestemd op  het 
broed-, bloei- en groeiseizoen

- Gebruik van duurzame materialen en inheemse soorten voor inrichting en beheer

- Inzet van voertuigen en apparaten die minder bijdragen aan de luchtvervuiling en CO2 uitstoot

- We maken dichtgegroeide plantvakken met schuilplekken voor fauna

- Behouden en versterken van biodiversiteit  (rijkdom van soorten flora en fauna) door onder 
andere een grotere sortimentkeuze en extensief maaibeheer

- Gebruik van lokale materialen met een mogelijkheid van hergebruik, een langere levensduur 
of die gemaakt zijn met een milieuvriendelijk productieproces

- Inrichting en beheer met aandacht voor de toegankelijkheid van de openbare ruimte zodat  
mensen langer zelfstandig gebruik kunnen maken van de openbare ruimte

- Luisbestrijding bij  bomen wordt  plaatselijk  op  natuurlijke  wijze  gedaan d.m.v.  bijvoorbeeld 
lieveheersbeestjes

- In bossen en bosplantsoen doen we voor de wintersnoei, het dunnen of bij omvormingen een 
quick-scan van flora en fauna

- Medewerkers  hebben  certificering  en  gedragscodes  voor  zorgvuldig  bosbeheer  en 
natuurbeheer

- We betrekken mensen zoveel mogelijk bij hun leefomgeving om zo draagvlak te krijgen voor 
duurzame ontwikkeling


