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Onderwerp
Beleid- en beheerplan Groen en Bomen (2020-2030)

Voorstel
1. Het Beleid- en beheerplan Groen en Bomen (2O2O-2O30) vast te stellen.
2. De bedragen zoals benoemd in scenario I op te nemen in de kadernota 2021.

Inleiding
In 2018 heeft de gemeenteraad de Groenvisie "Een weelderige groene ruimte als
excellente woonomgeving" vastgesteld. Om deze visie in de praktijk te brengen is ter
vervanging van het vigerende groenbeleidsplan "Groen heeft de toekomst"(2008-2018)
en het bomenbeleidsplan(2007) het beleid- en beheerplan "Groen en Bomen 2020-2030"
opgesteld. Hierin zijn de kaders opgenomen voor de ontwikkeling van het openbaar
groen in Waalre, binnen de bebouwde kom. Gericht op de communicatie met onze
inwoners en als (technisch) kader voor toekomstige ontwikkelingen en beheer en
onderhoud. Doelstelling is het groenbeleid afstemmen op actuele (maatschappelijke)
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld het veranderende klimaat. En daarnaast voor
achterstanden de komende jaren een inhaalslag te maken zodat de groene kwaliteiten
van Waalre worden hersteld, behouden en versterkt.

Beoogd resultaat
In het beleid- en beheerplan "Groen en Bomen" worden de kaders gesteld waarmee de
ontwikkelingen die het groen binnen de bebouwde kom raken in goede banen kunnen
worden geleid. Daarbij staan de maatschappelijke waarden van het groen centraal.

Argumenten

1.1

Vertaling Groenvisie 2018

In 2018 heeft de gemeenteraad de Groenvisie "Een weelderige groene ruimte als
excellente woonomgeving" vastgesteld. De groenvisie, die samen met de inwoners is
opgesteld(Groencafé), geeft de gemeentelijke ambities ten aanzien van openbaar groen
weer en de visiethema's dienen als kapstok waaraan al het gemeentelijk beleid voor het
openbaar groen is opgehangen.

1.2

Meerwaarde van groen en bomen voor de leefomgeving

Het openbaar groen voegt waarde toe aan de leefomgeving in de gemeente Waalre. Dit
beleidsplan geeft richting aan het vergroten van de gebruikswaarde voor inwoners (doen
in het groen), een klimaatbestendige inrichting (groen in een veranderend klimaat) en
het vergroten van de (bio)diversiteit (divers en natuurlijk groen). Tevens wordt ingezet
op het duurzaam in stand houden van het areaal.
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1.3

Bewoners worden actief betrokken

Bij ruimtelijke ontwikkelingen en herinrichting van de openbare ruimte betrekken we
onze inwoners actief. Indien bewoners betrokken willen worden bij het beheer faciliteren
we dit. Het beleid- en beheerplan Groen en Bomen biedt de (technische) kaders om met
inwoners in gesprek te gaan en (beheer)keuzes toe te lichten.

1.4

Verbeteren kwaliteit door vervanging openbaar groen

De beschikbare middelen voor vervanging van groen zijn al jaren ontoereikend voor het
verbeteren en in stand houden van de kwaliteit van de groenvoorzieningen. Daarvoor
vind vervanging niet of niet tijdig plaats waardoor onveilige- en onbeheersbare situaties
en steeds meer (verwijtbare)klachten ontstaan. Door voor achterstanden een inhaalslag
te maken wordt de kwaliteit hersteld die past bij de gemeentelijke groenvisie voor een
weelderige groene ruimte als excellente woonomgeving.

1.5

Extra investeren in kwaliteit scenario

I is zeer wenselijk

Op basis van de uitgevoerde inspectie van het openbaar groen in het voorjaar 2019 is
gebleken dat extra investeringen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de
groenvoorziening op peil te brengen en te houden. Wanneer een langzamer tempo
scenario II gekozen wordt, blijven we achter de feiten aan lopen, waardoor
achterstanden groter worden en het veel langer duurt voordat de gewenste kwaliteit op
het door ons gewenste niveau komt. Op lange termijn moet door afname van kwaliteit
frequenter worden ingegrepen, waardoor de onderhoudskosten toenemen. Door nu te
investeren in scenario I, op lange termijn minder investeringen en een aantrekkelijkere
buitenruimte.

1.6

Budget op niveau voor integrale projecten met wegen en riolering

Door het beschikbare budget voor het vervangen van groen op het gewenste niveau te
brengen kan de noodzakelijke inhaalslag voor achterstanden worden gemaakt en komt
het budget in lijn met het budget voor riolering en wegen. Hierdoor wordt de integrale
aanpak voor voorbereiding en uitvoering van werken en projecten sterk verbeterd.

Kanttekeningen

1.1

Waarden Groen onder druk

Het nieuwe beleid geeft een impuls aan de diverse waarden van het openbaar groen in
Waalre. Dit is nodig om middels (her)inrichting en onderhoud invulling te geven aan
actuele maatschappelijke thema's en behoeften van onze inwoners. Indien deze
ontwikkelingen geen doorgang vinden verliest Waalre geleidelijk haar unique sellingpoint
als groene gemeente.

1.2

Afname kwaliteit door niet of beperkt te vervangen(scenario

II

en

III)

Wanneer de inhaalslag voor achterstanden niet of beperkt wordt gerealiseerd kan het
gewenste herstel van de groene waarden niet of slechts gedeeltelijk worden behaald.
Hierdoor ontstaan steeds meer onveilige- en onbeheersbare situaties, neemt het aantal
(verwijtbare)klachten en aansprakelijkheidstelling(en) toe. We moeten groen verwijderen
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zonder dat vervangend groen gerealiseerd wordt. Tevens neemt de onderhoudsbehoefte
door de slechte kwaliteit toe, waardoor de kosten voor onderhoud toe nemen.

1.3

Kosten onderhoud groen

De huidige budgetten voor het groenbeheer zijn gebaseerd op het bijstellen van de
kwaliteit naar de ondergrens van kwaliteitsniveau B en een gunstige aanbesteding in
2015. In 2023 wordt het groenonderhoud opnieuw aanbesteed. Vanaf dat moment is het
budget ontoereikend om de huidige kwaliteit te kunnen handhaven. Op dat moment moet
opnieuw de afweging worden gemaakt tussen de gewenste kwaliteit en de beschikbaar te
stellen middelen in relatie tot de marktsituatie op dat moment.

Kosten en dekking

1. Groen- en boombeheer
2.

op basis van beschikbare budgetten voort zetten. Deze
jaarlijks wel te verhogen voor areaaluitbreiding en prijsindexering.
In het beleid- en beheerplan Groen en Bomen zijn voor de vervanging van groen

en

bomen 3 scenario's doorgerekend.
- Scenario I: excellent ; knelpunten en kwaliteit worden op korte termijn
aangepakt en verbetert. Vanaf 2021 worden de kosten geraamd op structureel
€ 93.000,- en een eenmalig investeringskrediet van € 600.000,- (jaarlijkse
lasten € 40.000,-).
- Scenario II: geleidelijke aanpak; knelpunten en kwaliteit worden op lange
termijn aangepakt en verbetert. Vanaf 2O2I worden de kosten geraamd op
structureel € 28.500,- en een eenmalig investeringskrediet van € 300.000,(jaarlijkse lasten € 20.000,-).
- Scenario III: niet extra investeren; knelpunten worden niet aangepakt en de
kwaliteit gaat verder achteruit.

Wij stellen voor om uit te gaan van scenario I en hiervoor de genoemde bedragen op te
nemen in de kadernota 2021.

Duurzaamheid
Openbaar groen en bomen dragen op uiteenlopende wijze bij aan een duurzame
leefomgeving. Bijvoorbeeld in relatie tot biodiversiteit, het infiltreren van hemelwater en
het afvlakken van hittepieken. Met beleid en beheer versterken we deze functies, In het
beleidsplan zijn handvatten opgenomen om het beheer van openbaar groen en bomen
verder te verduurzamen, onder andere door middel van circulair beheer.

Burgerparticipatie
Inwoners zijn betrokken bij het opstellen van de Groenvisie die ten grondslag ligt aan dit
stuk. De uitwerking van de Groenvisie is verzorgd door een ambtelijke werkgroep,
waarbij de input uit het voortraject is meegenomen, Het aanvullend raadplegen van
inwoners heeft in dit traject niet plaats gevonden. Bij (her)inrichting worden inwoners
actief benaderd. Indien bewoners betrokken willen worden bij het beheer faciliteren we
dit. De gewenste vorm van participatie wordt bepaald aan de hand van de projectgrootte
en impact.

Communicatie
Als het beleid- en beheerplan Groen en Bomen is zijn vastgesteld wordt het gepubliceerd
op de website van de gemeente Waalre en middels diverse artikelen in weekblad de
Schakel onder de aandacht gebracht.
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Kernboodschap
In 2018 heeft de gemeenteraad de Groenvisie "Een weelderige groene ruimte als
excellente woonomgeving" vastgesteld. Om deze visie in de praktijk te brengen is het
beleid- en beheerplan "Groen en Bomen" opgesteld. Hierin zijn de kaders opgenomen
voor de ontwikkeling van het openbaar groen in Waalre, binnen de bebouwde kom.
Doelstelling is om het groenbeleid afstemmen op actuele ontwikkelingen zoals
bijvoorbeeld het veranderende klimaat. En daarnaast voor achterstanden de komende
jaren een inhaalslag te maken zodat de groene kwaliteiten van Waalre worden hersteld,
behouden en versterkt. Verder biedt het plan de (technische) kaders om met inwoners en
andere partijen zoals bijvoorbeeld ontwikkelaars in gesprek te gaan.

Vervolgprocedure en planning
De maatregelen om de kwaliteit van het groen te verbeteren wordt opgenomen in de
integrale planning van de gemeente, zodat we daar planmatig en integraal mee aan de
slag kunnen.

Bijlagen onderdeel van het voorstel

1. Beleid- en beheerplan Groen en Bomen (2020-2030)
Bijlagen ter informatie

1.

Notitie Groene Kaart bescherming bomen Waalre

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgemeester,

drs. J.W.F. Compagne
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