
Ontvangen vragen vaststelling Beheerplan Groen dd. 3 oktober 2016

 

Tijdens de bespreking van het beheerplan Groen in de commissievergadering op maandag 3 oktober 

zijn er diverse vragen gesteld en opmerkingen gegeven. Hierbij geven wij antwoord op de vragen die 

in de vergadering zelf nog niet beantwoord zijn en een nadere uitleg hoe we met een aantal 

opmerkingen wordt omgaan.   

1. Er is geen totaal overzicht van de kosten van het openbaar groen. Inzicht in bedrijfsvoering 

en inrichting.  

Naast het benodigde budget van € 175.000,- is er een tekort van ca. € 80.000,- jaarlijks. In 2018 loopt 

dit tekort op tot € 130.000,-  in verband met het verdwijnen van een tweetal posten op de begroting. 

Het tekort van € 50.000,- is meegenomen op de meerjarenbegroting en bevat hoofdzakelijk het 

budget voor burgerparticipatie.  

Hierbij ontvangt u het overzicht van de totale kosten die zijn opgenomen in de begroting voor het 

openbaar groen. Het tekort van € 80.000,- zal door middel van het beter beheersbaar maken van het 

het openbaar groen  en het verbeteren van de bedrijfsvoering ( wijkteams) getracht worden te 

worden verkleind. Daarnaast zijn er op dit moment binnen het areaal nog een aantal onzekerheden 

qua vitaliteit dus wij wensen hier op dit moment niet te zwaar aan te tillen. 

Een overzicht  van de begroting 2016 is bijgevoegd.  

Toegezegd is dat na een jaar van het bestaan van het beheerplan een evaluatie zal plaatsvinden 

waarbij inzicht wordt gegeven op het resultaat van de inspanning en het effect op het beheer. 

2. Dode bomen dienen sneller uit het straatbeeld te verdwijnen.  

De Bomenverordening zal in het eerste kwartaal van 2017 worden herzien. De huidige verordening 

voorziet op dit moment niet in de mogelijkheid om op dit soort situaties adequaat te handelen. In de 

herziene verordening zal dit beter worden geregeld. Vooruitlopend op deze herziening zullen wij 

pragmatisch omgaan met het tijdig verwijderen van dode bomen. Deze bepalen immers in negatieve 

zin het omgevingsbeeld. 

3. Men is ontevreden over het huidige resultaat van de nieuwe wijze  van onkruidbestrijding 

In 2016 zijn we gestart met een andere manier van onkruidbestrijding. We zijn gestart met twee 

pilots. Vanuit de praktijk willen we ervaren welke werkwijze het beste aanslaat, om van daaruit op 

termijn de beste keuzes te maken. Op dit moment zijn we niet ontevreden over de resultaten van de 

pilot. In 2017 kunnen we concreet conclusies trekken en kiezen we een methode waar we in de 

toekomst mee verder gaan. De huidige werkwijze is gebaseerd op het uitputten van het onkruid. Hier 

gaan meerdere groeiseizoenen overheen alvorens hiervan het resultaat zichtbaar wordt.  

4. Er dient meer burgerparticipatie te blijken uit het plan 

Een van de motto’s van het groenplan is Groen- samen doen. Tijdens de uitvoering van het groenplan 

wordt actief gewerkt aan burgerparticipatie. Diverse projecten hebben al op kleine schaal plaats 

gevonden. Er wordt ingespeeld op diverse mogelijkheden en wijzen van burgerparticipatie in nauwe 



samenwerking met dorpsraden en burgers. Ideeën vanuit burgers worden zo veel mogelijk 

aangegrepen waarbij de gemeente een faciliterende rol inneemt. 

 

 

5. Geen voorstander van het omvormen naar goedkopere groentypes 

Omvormen wil niet zeggen dat omgeschakeld wordt naar goedkopere groensoorten. De omvorming 

die wij in gedachten hebben heeft betrekking op het kiezen voor beplanting die efficiënter is te 

beheren en waardoor onkruidbestrijding minder kans krijgt. Er wordt gestreefd naar een grote 

diversiteit in beplanting, maar wel op de juiste wijze aangeplant en ingedeeld zodat het beheer kan 

verbeteren en de beplanting meer aansluit op de functie die het bekleed in de openbare ruimte.  

6. Regulier onderhoud dient te verbeteren 

Met de vorming van totaal zeven wijkteams beogen we een efficiëntere aanpak. We leggen meer 

verantwoordelijkheid bij de wijkteams voor het beheer van de totale openbare ruimte van de wijk. 

Medewerkers moeten zelf prioriteiten stellen m.b.t. de werkzaamheden die het hardst nodig zijn. Op 

deze manier kan de afstemming met burgerinitiatieven ook soepeler verlopen en kunnen we 

gerichter sturen op de wijze van onderhoud.  

7. Betreft dit een inhaalslag?  

Het betreft geen inhaalslag. Met het plan kunnen wij structureel het groenareaal dat de gemeente 

Steenbergen heeft actief in stand houden en verbeteringen aanbrengen waar nodig.  

8. Niet alleen beter groen, maar ook meer groen.  

In de gebiedsgerichte aanpak wordt gekeken naar de totale openbare ruimte. Waar het mogelijk en 

functioneel is zal er openbaar groen bij komen. Het beheerplan betreft echter alleen het in stand 

houden en verbeteren van het huidige areaal. Als er mogelijkheden zijn voor uitbreiding die niet 

passen binnen het beheerplan of andere mogelijkheden, dan komen we in de begrotingscyclus tijdig 

met voorstellen voor financiering.  

9. Hoe verhoudt zich het huidige maaibeheer ten opzichte van het ecologisch maaibeheer? 

Het maaibeheer maakt geen onderdeel uit van dit beheerplan. Het beheerplan heeft betrekking op 

het vervangingsbeheer en niet op het technisch beheer waar maaien onder valt. Met de door u 

bedoelde werkwijze gaan de kosten hiervoor met factor 3 omhoog.  De kosten voor het maaibeheer 

zijn wel genoemd in het budgetoverzicht omdat in dit budget ook de werkzaamheden ten aanzien 

van het verlagen van bermen zijn opgenomen, dwz vervanging.  

Ecologisch maaibeheer moet op een nuttige en doelmatige wijze worden uitgevoerd. Er dient 

onderzoek gedaan te worden naar het nut en de doelmatigheid. Op welke locatie heeft het effect en 

op welke locaties niet, mede gezien de bodemsoort en de effecten van het verkeer op de bermen en 

verkeersveiligheid. De andere wijze van het maaionderhoud vindt zijn oorsprong in het nut voor de 

ecologie en beeldkwaliteit. Aansturing op de andere wijze van maaien dient plaats te vinden vanuit 

het nu in ontwikkeling zijnde natuurbeleidsplan.   



 

10. Budget voor het opknappen van het openbaar groen zat in reconstructies 

In het verleden  is het budget voor het opknappen van het openbaar groen gekomen uit de post voor 

aanvullende middelen voor het wegbeheer en de aanbestedingsvoordelen die werden behaald met 

de gebiedsgerichte aanpak. Inmiddels is de post aanvullend wegbeheer bezuinigd met de afspraak 

dat aan de voorzijde bij gebiedsgerichte projecten en reconstructies bekeken wordt wat er voor 

aanvullende middelen nodig zijn. Vervolgens komt dit bij de begrotingsvoorbereiding aan de orde. 

De middelen die beschikbaar komen bij de vaststelling van dit beheerplan worden in eerste instantie 

benut voor de gebiedsgerichte aanpak en reconstructies. Daarnaast volgen de groenprojecten. Op 

deze wijze zijn bijvoorbeeld de middelen veilig gesteld voor de opwaardering van het openbaar groen 

in de wijk Zuid voor de komende 3 jaar.  

11. Niet alleen A kwaliteit in centra, maar op meerdere plaatsen 

Uiteraard zijn er naast het centrum beeldbepalende plaatsen zoals  invalswegen waar A kwaliteit een 

verantwoorde keuze is. Dat bekijken we per wijk en waar mogelijk streven we dat ook na. 

 

 

 

 

 


