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Geachte commissie- en raadsleden,
Naar aanleiding van de discussie in de raadsvergadering d.d. 2 juni 2016 over de agendering van de
brief over groendonderhoud d.d. 13 mei 2016 ontvangt u hierbij een notitie op hoofdlijnen over de
deelplannen groen en een overzicht van relevante brieven over dit onderwerp. Zoals toen gezegd, gaat
het om een soort leeswijzer bij de verschillende deelonderwerpen en de diverse brieven die uw raad
heeft gehad.
De discussie over de kosten van groenonderhoud in relatie tot het onderhoudsniveau is begonnen in
2011. We voegen daartoe onze brief van 4 oktober 2011 aan uw raad aan dit memo toe. Aanleiding
toen waren de te verwachten fors hogere kosten van Ability in relatie tot het beschikbare budget en het
handhaven van het hoge onderhoudsniveau in onze gemeente.
Op 13 oktober 2015 hebben wij u geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t. de taakstellende
bezuiniging op het groenonderhoud. Hierin worden de dilemma’s geschetst van de moeilijkheden en
(on)mogelijkheden om de bezuiniging te realiseren. De bezuiniging is met een stelpost gecompenseerd
in de begroting van 2016. Wij hebben uw raad toen toegezegd u begin 2016 nader te informeren. Met
de brief van 13 mei 2016 hebben wij dit gedaan en daarin ook uw wens meegenomen om een
overzicht te maken van de kosten “groenonderhoud door derden” en “groenonderhoud begraafplaatsen
derden” over de laatste 5 jaar. Deze brief geeft inzicht in de laatste stand van de bezuinigingen, de
probleemstelling en de andere aanpak die als pilot is gekozen in de aansturing van Ability. Na de
zomer willen wij uw raad nader informeren over de bevindingen en deze evaluatie benutten als opmaat
naar het definitieve budget van de begroting 2017.
Voor de volledigheid voegen we de 3 brieven toe aan deze notitie.
Tot slot geven we een update in hoofdlijnen over de negen deelplannen groen zoals die zijn
opgenomen in het vastgestelde groenbeheerplan 2013-2018.
1) Beheerswijziging randsnoei
De beheerswijziging randsnoei is ingevoerd in 2013 en gecontinueerd in 2014 en 2015. De wijziging
betrof het minder frequent snoeien van de bovenkant van de begroeiing. Deze bezuiniging heeft niet
het gewenste effect gehad: het is niet kosten efficiënt gebleken en de klachten namen toe. Begin 2016
is de begroeiing machinaal terug gesnoeid en in één slag teruggebracht tot gewenste hoogte. In de
toekomst zullen we de boven snoei waarschijnlijk jaarlijks machinaal moeten uitvoeren. Deze
werkzaamheden worden vanuit kostenoverwegingen niet meer handmatig worden uitgevoerd.
2) Deelplan bomen
Dit deelplan wordt dit jaar uitgevoerd conform afspraak met uw raad.
3) Deelplan Kleinschalige renovatie projecten
Dit deelplan is in uitvoering vanaf de vaststelling van het groenbeheerplan. Begin 2016 is met extra
capaciteit van Ability hieraan nog een impuls gegeven. In het groeiseizoen is alle capaciteit van Ability
nodig voor schoffel- en groenonderhoud. In najaar zal de overcapaciteit van Ability weer op dit
deelplan worden benut

4) Deelplan communicatie
Dit deelplan is in uitvoering. Vorig jaar is veel tijd besteed aan goede communicatie over adoptie
rotondes, omvorming groen / ingebruikgeving snippergroen aan De Populieren en overlast gevende
bomen. Binnenkort willen we aandacht geven aan het verbod van chemische onkruidbestrijding op
(semi) verhardingen. Afgelopen tijd is gebleken dat groot onderhoud, bijvoorbeeld het machinaal
uitvoeren van de eerder genoemde boven snoei, ook proactief gecommuniceerd moet worden.
5) Deelplan omvorming
Bij dit deelplan zijn diverse projecten uitgevoerd, maar nog niet voldoende. Op een aantal plaatsen,
bijvoorbeeld langs de Waldadrift zijn groenstroken vervangen door gras. De projecten geïnitieerd
vanuit burgerparticipatie vergen veel overleg en kennen, mede vanwege beperkte capaciteit vanuit de
gemeente, een te lange doorlooptijd. Dit jaar willen we de Ommelanderdrift en De Lijnbaan afronden.
De verdere omvorming van de Waldadrift wordt meegenomen in de plannen van de reconstructie van
deze weg. De 3 rotondes van de gemeente worden geadopteerd door bedrijven. Naar verwachting
wordt dit binnenkort afgerond en zullen de rotondes in het najaar worden overgedragen naar de
bedrijven.
6) Grootschalige renovatie
Op dit moment zijn er geen specifieke middelen voor grootschalige renovatie. De koppelkansen met
reconstructie en herinrichting van wegen worden benut. Voorbeeld hiervan moet worden de eerder
genoemde Waldadrift. Vorig jaar is dit bijvoorbeeld gebeurd middels de herinrichting van
Coenderstraat, Kapelstraat en Almastraat. De nieuwe gekozen invulling van groen is sober en
onderhoudsvriendelijk.
7) Deelplan parken
Hieraan is nog geen concrete invulling gegeven. Onze parken kennen van oudsher een hoog
onderhoudsniveau; in de laatste jaren moest door minder middelen hierop worden ingeleverd.
Momenteel kijken wij bij andere gemeenten die reeds ervaringen hebben opgedaan met extensiever
beheer. Voor het Geert Reinderspark zullen we “werk met werk” koppelen aan het onderhoud aan de
vijvers én de definitieve oplossing van de daar aanwezige bergbezink voorziening.
8) Deelplan lokale ecologie en gedragscode groen
Dit deelplan willen we dit jaar afronden.
9) Deelplan overhoekjes en snippergroen
Het deelplan overhoekjes en snippergroen vergt door afspraken rond ondergrondse leidingen en
kabels, maar ook als gevolg van juridische aspecten veel tijd en inventarisatiewerk. Het heeft ook een
sterke relatie met het BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). Het BGT is de opvolger van
het GBKN en het verplichte wettelijke deel moet 1 januari 2017 operationeel zijn. Vervolgens zal het
beheerdeel openbare ruimte (IMGeo) gevuld moeten worden met data vanuit de oude BOR applicaties.
Naar verwachting zal het systeem eind 2017 volledig gevuld zijn. Dit systeem is nodig om op
eenvoudiger wijze overhoekjes en snippergroen in beeld te brengen.
Voor 2016 en 2017 zullen we vragen van burgers over ingebruikgeving van overhoekjes en
snippergroen incidenteel behandelen. Niet alleen zijn hierbij goede afspraken over bereikbaarheid van
kabels en leidingen van belang, maar ook het waarborgen van de vastgestelde beeldkwaliteit en
uitstraling van het groen.
Overigens wordt momenteel zonder formele overeenkomst op veel plaatsen in de gemeente het
onderhoud van overhoekjes en snippergroen reeds gedaan door burgers.
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