
                                           

Portefeuillehouder: M. van den Heuvel Akkoord: Afdeling: OG

Programma: Programma 5 Sport, cultuur, recreatie en openbaar gebied.

Nummer Motie of 
amendement:

V.M.6 Onderhoud openbaar groen

Partij:
CDA

Motie/amendement

- per wijk en kerkdorp met de wijk- of dorpsraad een schouw te houden voor de beoordeling van de 
kwaliteit van het openbaar groen, of de eerder uitgevoerde schouw te actualiseren;

- de bevindingen te verwerken in een plan voor de verbetering van de kwaliteit van het openbaar 
groen;

- dit plan met een voorstel voor de dekking van de kosten voor de behandeling van de begroting 2020 
aan de raad voor te leggen (wegens de verwachte lange doorlooptijd wordt de motie nu al 
ingediend);

Reactie portefeuillehouder in de raad
O Overbodig
x Ontraden
O Overnemen

Antwoord:
De ontwikkelingen op het vlak van groen zijn in volle gang. Daarbij spelen thema’s als ‘biodiversiteit’, 
‘dynamisch groenbeheer’, ‘verdere vergroening’, ‘klimaatadaptatie’ en ‘duurzaamheid’ de komende tijd 
voortdurend een rol. Primair is het nu zaak om deze ontwikkelingen op een rij te zetten om te komen tot 
een integrale aanpak. In dat kader kan onder meer blijken dat kwaliteit van groen mede afgestemd op 
deze nieuwe ontwikkelingen verschillend moet worden gewogen en ook verschillend wordt ervaren. Daarbij 
is het niet zo dat andere vormen van groenbeheer per definitie leiden tot extra kosten. Graag willen wij 
eerst voorgaande stappen zetten alvorens extra schouwen te organiseren met de wijk- en dorpsraden. 
Overigens vindt momenteel per wijk of dorp minimaal één keer per jaar een schouw plaats. Daarbij gaat 
het vaak over kleine gebreken in de openbare ruimte op het vlak van ‘grijs’ en ‘groen’, welke overigens 
ook via de website van de gemeente gemeld kunnen worden. Aanvullend vinden op verzoek van de wijk- 
en dorpsraden aanvullende contacten plaats, waarbij het in de regel ook gaat over kleine gebreken in de 
openbare ruimte. Niet op de laatste plaats kan worden vermeld, dat er inmiddels ook wijk- en dorpsraden 
bezig zijn met visievorming voor de meer lange termijn, waarover men vervolgens graag het overleg 
aangaat met de gemeente.  


