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Geachte leden van de raad,

Tijdens de vergadering van uw Presidium en de daaropvolgende oordeelsvormende
raadsvergadering op 15 mei jongstleden zijn vragen gesteld over de actualisatie van
het Groenbeleidsplan. Hierbij is aangegeven dat de actualisatie onder
verantwoordelijkheid van het nieuwe college zal plaatsvinden, maar dat de
voorbereidingen voor het proces om te komen tot een nieuw Groenbeleidsplan al wel
zijn opgestart.
Middels deze brief willen wij u informeren over de huidige stand van zaken van de
voorbereidingen. Uiteraard is het aan het nieuwe college om te bepalen hoe zij aan
het vervolg inhoud wil geven.

Inleiding
In 2009 heeft de gemeenteraad van Waalre het Groenbeleidsplan "Groen heeft de
toekomst" vastgesteld. En in 2007 heeft de gemeenteraad het Bomenbeleidsplan
Gemeente Waalre vastgesteld. Beide plannen vragen nu om actualisering. Hiervoor

zijn drie redenen. Allereerst eindigt de looptijd van de plannen. Verder dient een
aantal actuele ontwikkelingen een plek in ons groen- en bomenbeleid te krijgen. Dit
zijn de klimaatverandering (denk hierbij bijvoorbeeld aan waterberging, toepassen
van klimaatbestendige beplantingen/bomen, bestrijding van (nieuwe) invasieve
exoten) biodiversiteit (denk hierbij bijvoorbeeld aan bijen) en duurzaamheid (denk
hierbij bijvoorbeeld aan de opkomst van zonnepanelen). Daarbij maakt de
Burgerpeiling uit 2017 duidelijk dat veel inwoners het onderhoud van perken,
plantsoenen en parken in hun buurt én de begaanbaarheid van wegen, straten, paden
en trottoirs negatief beoordelen en dat dit veel invloed heeft op hoe inwoners onze
gemeente beoordelen. Kortom: een herijking van ons Groenbeleid heeft duidelijk
prioriteit.
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Uitgangspunten
In onze raadsinformatiebrief van 5 februari 2018 hebben wij u een schets gegeven
van het proces en de planning met betrekking tot de actualisatie. Op basis hiervan
zijn wij de voorbereidingen voor dit plan gestart. De volgende uitgangspunten zijn
hierbij leidend.

1. Het plan zal modulair opgesteld worden, met een centrale visie op het openbaar
groen als kapstok. De vier modules zijn Groenvisie/Groenstructuur, Groenbeleid,
Boombeleid en herbeoordeling van de Lijst Waardevolle Bomen. Dit zorgt voor
flexibiliteit, waardoor we snel kunnen handelen waar het nodig is: herbeoordeling
Lijst Waardevolle Bomen en Groenvisie/Groenstructuur.
2. Doelstelling is om uiteindelijk, met uw kaders en de input van onze inwoners, eind
2018 een beknopte en beeldende Groenvisie/Groenstructuur (module 1) en de Lijst
Waardevolle Bomen (module 4) op te leveren. Vervolgens zal de visie en structuur in
2Ol9,vertaald worden ngaÌ Groenbeleid en Boombeleid (module 2 en 3).
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3. Inwoners worden actief betrokken bij de totstandkoming van het beleid. Dit past
in binnen de beleidskaders van de kadernota burgerparticipatie; het betreft een
onderwerp waar inwoners allemaal mee te maken hebben en iets van vinden. Daarom
organiseren we op 2 juli a.s. een Groencafé in het Huis van Waalre. Inwoners worden
hierbij gevraagd mee te denken en mee te praten. Dit Groencafé zullen we ook zoveel
mogelijk benutten onze inwoners te informeren over de vele aspecten van
groenbeleid. Omdat een éénmalige bijeenkomst hiervoor te beperkt is, zullen we in
aanloop naar dit Groencafé ook enkele keren in De Schakel aandacht besteden aan
dit onderwerp.
4, Uw raad zal in de voorfase in positie worden gebracht om de kaders en eventuele
bouwstenen aan te leveren voor onze nieuwe visie op Groen. Hiervoor organiseren
we zo spoedig mogelijk na het zomerreces een informatiebijeenkomst/werksessie.
Hierin wordt u inhoudelijk geTnformeerd over de vele aspecten van een
groenbeleidsplan. We komen verder terug op de input die is opgehaald tijdens het
Groencafé en vragen u vervolgens wat de kaders zouden moeten zijn voor onze
nieuwe Groenvisie en Groenstructuur.

Wij denken met dit procesmatige voorwerk een goede basis te leggen voor een
betekenisvolle inhoudelijke herijking van het Groenbeleid door uw raad, onder
aanvoering van het nieuwe college.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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J.W. Brenninkmeijer

drs. J.W.F. Compagne
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