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plannen

Geachte raadsleden,
Met deze brief informeer ik u over uitvoering van uw motie “consequenties voor groen in
ruimtelijke plannen” (motie d.d. 28/06/2018).

Wat is de aanleiding voor deze informatie?
In de raadsvergadering van 28 juni 2018 gaf de gemeenteraad bij motie het college opdracht
om bij ruimtelijke plannen duidelijker naar de gemeenteraad en inwoners te communiceren
wat de consequenties zijn voor het groen”. Aanleiding was behandeling van het plan
“Uitvoering Koers stadshart Oss, revitalisatie de Wal e.o. en centrumontsluiting” op 21
september 2017 en uiteindelijke voorbereiding en uitvoering van de herinrichting van het
deelproject Oostwal in 2018 waarbij een rij kastanjebomen werd geveld.
Wat is de kernboodschap?
In onze plannen voor ontwikkeling, inrichting en beheer van openbare ruimte proberen we
steeds zo duidelijk als mogelijk aan te geven wat de consequenties zijn op de verschillende
onderdelen van de openbare ruimte, waaronder het groen. Dat doen we in de
beslisdocumenten die we aan de gemeenteraad voorleggen en ook in de plannen en
informatie rondom de uitvoering van specifieke projecten uit het IUP. We houden daarbij
vanzelfsprekend rekening met maatschappelijke opgaven en gevoeligheden en met
vastgesteld of beleid dat in ontwikkeling is.
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Gezien de complexiteit van sommige projecten kunnen we het ons heel goed voorstellen dat
de manier waarop we aan de voorkant de plannen op papier hebben gezet en communiceren
niet altijd overeenkomt met hoe het wordt ontvangen, of dat specifieke consequenties op
onderdelen meteen even duidelijk zijn. Ten aanzien van realisatie van het project Oostwal
stemt het gerealiseerde beeld wel overeen met de weergave in het plan “Koers Stadshart”.
Het was duidelijker geweest als we in de documenten van het “Koers Stadshart” ook hadden
aangegeven dat daarvoor aan de Oostwal de bestaande bomen verdwijnen en nieuwe bomen
worden aangeplant, mede ook door het feit dat de bomen voor een groot deel door de
kanstanjebloedingsziekte waren aangetast.
Groen en bomen, zeker in het stadshart, zijn een belangrijk uitgangspunt om onze stad
leefbaar en gezond te hebben en te houden. Uw raad is daar meerdere malen heel duidelijk
over geweest. Conform onze nota bomen, de routekaart Groen Blauw Natuur en nog te
ontwikkelen specifieke aanpak in klimaatadaptatie vormen groen en bomen een belangrijke
waarde in onze gemeente.
Wat is het vervolg?
Conform uw opdracht zullen we bij ruimtelijke plannen, zowel in de presentatie naar de
gemeenteraad als in de presentatie naar inwoners en belanghebbenden duidelijker aangeven
wat de consequenties voor groen zijn. Wij streven er naar om steeds aan te geven wat toe of
afname is, wat kwaliteitsverbeteringen zijn en wat de gevolgen zijn voor bestaande bomen.
Ik verwacht dat u met bovenstaande informatie voldoende bent geïnformeerd over uitvoering
van eerdergenoemde door uw raad vastgestelde motie.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss,
Namens dezen,

mr J.L.E.M.H. van der Schoot
Wethouder.

