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Geachte leden van de raad,
In het coalitie-akkoord ‘Focus 2021-2022’ staat dat in 2021 zou worden gewerkt aan het opstellen
van een Bomenbeleidsplan, met als belangrijke component klimaatadaptatie. Hierbij gaat het om
een actualisatie van het huidige Bomenbeleidsplan van 2010. We zijn gestart met deze actualisatie,
maar kwamen al snel tot de conclusie dat alleen een actualisatie van het Bomenbeleidsplan niet
voldoende is. Het vigerende beleid speelt onvoldoende in op actuele thema’s als klimaatadaptatie,
ecologie, biodiversiteit en actief burgerschap. Er liggen dus kansen om het bestaand beleid op
verschillende groene onderwerpen (o.a. bomenbeleid, biodiversiteit) te integreren en verbinden en
zo de effectiviteit te vergroten. Wij hebben daarom gekozen om, in plaats van het huidige
Bomenbeleidsplan te actualiseren, een overkoepelend en integraal Groenbeleidsplan op te stellen.
Doel van het project
Het doel van dit project is het opstellen van een Groenbeleidsplan dat aansluit bij de huidige
ontwikkelingen en omstandigheden, en meer samenhang aanbrengt in het totale natuurbeleid
binnen onze gemeente. Het verouderde beleid (zoals het Bomenbeleidsplan) wordt hierbij
geactualiseerd en komt terug als aparte hoofdstukken in het Groenbeleidsplan. Het
Groenbeleidsplan schept voorwaarden voor een groene omgeving in onze gemeente die:
•
•
•
•

Bijdraagt aan de gezondheid en welzijn van inwoners en bezoekers, makkelijk toegankelijk
is en hen uitnodigt om er rust en ontspanning te vinden of plezier aan te beleven;
De biodiversiteit in Valkenburg aan de Geul versterkt, een gezonde omgeving is voor dieren
en planten en hen voldoende mogelijkheden biedt om zich te bewegen tussen de groene
gebieden;
Helpt bij het verwerken van grote hoeveelheden regenwater en verkoeling biedt als de
temperaturen hoog oplopen, en zo de gevolgen van klimaatverandering verzacht.
Bijdraagt aan actieve betrokkenheid van onze inwoners bij hun leefomgeving.

Hoe ziet het traject eruit?
We gaan uitwerken wat er specifiek in het Groenbeleidsplan komt te staan en hoe we onze inwoners
gaan betrekken bij de totstandkoming van het beleid. In dit proces zal ook de samenwerking worden
gezocht met het traject van de Omgevingsvisie en de verschillende aangrenzende beleidsterreinen.
Vervolgens werken we dit nader uit tot een Groenbeleidsplan dat inhoudelijk medio 2022 gereed zal
zijn en dat in het najaar van 2022 ter vaststelling aan college en raad zal worden aangeboden.
Het opstellen van het Groenbeleidsplan gebeurt met het huidige budget voor de actualisatie van het
Bomenbeleidsplan. Kort samengevat betekent dit dat alleen meer tijd gepakt wordt om niet alleen
het Bomenbeleidsplan te actualiseren, maar ook een overkoepelend Groenbeleid op te stellen dat
ons gaat helpen om Valkenburg aan de Geul nog klimaatbestendiger, ecologischer, groener en
gezonder te maken.
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