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1.  Projectomschrijving 
 
1.1 Aanleiding 

 

In 2009 is het huidige Groenplan Steenbergen vastgesteld. Dit bestaat uit een visie en een 
structuurplan. Aanleiding hiervoor was de neerwaartse spiraal van de kwaliteit van het 
openbaar groen. Deze situatie is destijds in beeld gebracht en hiervoor is een plan opgesteld 
om deze om te buigen. Bij de vaststelling zijn echter geen middelen beschikbaar gesteld. Dit 
heeft er toe geleid dat in de afgelopen jaren er wel gewerkt is in de geest van de visie, maar 
dat uitvoering sterk afhankelijk is geweest van andere disciplines zoals wegen en riolering. 
Ook qua middelen. Dit is geen structurele basis. Er zijn wel grote stappen gemaakt, maar om 
deze verbetering in het openbaar groen te behouden en verder uit te voeren is het 
noodzakelijk dat er een vaste basis komt. Ook is geconstateerd dat nog niet al het groen 
voldoet aan de basisnorm die gesteld is op CROW niveau B (aanleg). Een stevige evaluatie 
van waar we op dit moment staan met het openbaar groen is daarom op zijn plaats om vast 
te stellen hoe we nu verder moeten gaan. En daarnaast spelen er diverse ontwikkelingen op 
het gebied van participatie die direct invloed gaan hebben op de openbare ruimte en 
daarmee ook het openbaar groen.  
 

Het college heeft het volgende doel gesteld in haar collegeprogramma 2014-2018: 

 

 

‘De openbare ruimte is, binnen de beschikbare middelen, optimaal ingericht en 

onderhouden, met oog voor het ontwikkelen van recreatieve mogelijkheden.’ 
 

 

Wat gaan we ervoor doen: 

 

BOR1 d: 

Met een Quickscan van het openbaar groen vergelijken hoe we er bij staan ten opzichte van 

het vastgestelde groenplan 2009 en in beeld brengen van quick wins.’ 
 

 
1.2 Opdrachtformulering 

 

De opdracht luidt:  

 

Het evalueren van het Groenplan Steenbergen 2009 en vergelijken met de huidige toestand 
van het openbaar groen (2015). Aan de hand van een schouw wordt inzichtelijk gemaakt in 
welke staat het huidige groen zich verkeerd. Uit deze schouw en analyse hiervan zal naar 
voren komen wat de sterke punten zijn en de zwakke punten. Zowel ten aanzien van het 
areaal waar in de afgelopen jaren geen ingrepen zijn geweest, als waar wel maatregelen zijn 
uitgevoerd. Hierbij vindt tevens de vergelijking plaats met het niveau van het openbaar groen 
in 2009. De huidige situatie van het openbaar groen wordt vervolgens getoetst aan de visie 
van het groenplan.  
Daarnaast wordt aan de hand van interviews met eigen personeel inzicht gegeven in het 
beheer van het openbaar groen. Wat wordt wel gedaan en wat niet. Waar liggen de 
knelpunten en de sterke punten? Samen geeft dit een goed overzicht van de huidige stand 
van zaken en wat er nodig is om de visie van het groenplan verder te realiseren.  
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Naast de interne analyse vanuit eigen personeel volgt een feedback vanuit de dorpsraden en 
stadsraad. Zij kunnen voor de evaluatie in hoofdlijnen aangeven hoe zij nu het openbaar 
groen ervaren.  Vanuit de totale analyse wordt een doorzicht gegeven voor actie in het 
openbaar groen voor de lange termijn en de korte termijn. Voor de korte termijn is het 
wellicht mogelijk om quick wins te realiseren.  
 
1.3 Resultaat 

Een effectieve evaluatie van het groenplan gebaseerd op de huidige situatie van het 
openbaar groen in relatie tot de situatie in 2009 en gebaseerd op huidige inzichten op 
beheer, burgerparticipatie en de groenvisie 2009. Daaraan gekoppeld een 
uitvoeringsprogramma voor de lange en korte termijn om de visie van het groenplan te 
realiseren. 
 
Op basis van het bovenstaande wordt er inzicht gegeven in de huidige stand van zaken van 
het openbaar groen op de volgende onderdelen: 
  Kwaliteit aanleg ( mede in relatie met Groenplan Steenbergen 2009)  Kwaliteit beheer ( mede in relatie met Groenplan Steenbergen 2009)  Huidige beheer en noodzakelijk beheer  Behoeften in relatie tot ontwikkelingen op het gebied van wijkteams1 en 

burgerparticipatie  Actie lange termijn en korte termijn 
 
Het uitvoeringsprogramma zal naar verwachting deels bestaan uit nog uit te voeren 
onderzoeken en deels uit concrete acties die doorgevoerd kunnen worden in de aanleg en 
het beheer. Bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma ligt hier ruimte om keuzes te 
maken.  
 
1.4 Eisen, randvoorwaarden en beperkingen.  

 

Om de evaluatie uit te voeren en de behoeften te kunnen peilen zijn voornamelijk personele 
uren noodzakelijk.  
 

Voor de uitvoering van acties op de langere en kortere termijn zijn vooralsnog geen middelen 
beschikbaar. Op basis van de resultaten vanuit de Quickscan wordt een 
uitvoeringsprogramma opgesteld bestaande uit acties voor op de lange en  korte termijn. 
Hierbij is het te verwachten dat hier ook middelen voor beschikbaar dienen te komen.  
 

1.5 Risico’s  

Bij het peilen van behoeften bij de dorpsraden/ stadsraad is het belangrijk dat er goed wordt 
gecommuniceerd over welke verwachtingen men kan hebben. Hier schuilt een risico dat men 
meer gaat verwachten  dan dat er uiteindelijk uit het plan naar voren komt en/of mogelijk 
wordt/is.  
 
 

                                                 
1
 Onderdeel in het plan van aanpak ‘Onderhoud Openbare ruimte 2015’.  



 Plan van aanpak                                      Quickscan Openbaar groen 5 

2. Aanpak 
 
2.1 Betrokken partijen 
 
Betrokken partijen bij de uitwerking van het plan van aanpak zijn; 
 
Intern: afdeling Beheer ( projectgroep) 

Vanuit de afdeling Beheer is gebiedskennis aanwezig en zij zijn belast met het 
dagelijks beheer en hebben korte lijnen met burgers. De schouw zal in eigen beheer 
worden uitgevoerd.  

 
Extern: dorpsraden / stadsraad 
  
2.2 Participatie 
Van de externe partijen wordt zowel een raadplegende rol als adviserende rol verwacht. Doel 
van het project is om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken ten aanzien van het 
Groenplan Steenbergen 2009 en wat in hoofdlijnen de behoeften zijn. Dit geldt hetzelfde 
voor de interne partijen.  
 
Hetgeen de externe partijen van de gemeente mogen verwachten is een open houding 
waarbij we duidelijk aangeven dat we alle punten zowel sterk, zwak, bedreiging  en kansen 
goed in beeld brengen en vanuit daar een wel overwogen programma op stellen voor de 
komende jaren. Het programma zal niet tot in detail treden, maar uitgangspunten geven voor 
de toekomst.  
 
Gekozen is om het project grotendeels met eigen personeel uit te voeren. Dit vanwege de 
aanwezige vakkennis en de kennis van de openbare ruimte. De dorpsraden en de stadsraad 
worden gezien als de link naar de burger.  
 
2.3 Organisatie breed 
 
De quickscan van het openbaar groen maakt onderdeel uit van het plan van aanpak 
‘Onderhoud Openbare ruimte 2015’. De quickscan zal informatie verschaffen voor andere 
lopende projecten zoals de vorming van wijkteams en het project ‘burgerparticipatie in het 
openbaar groen’. De projecten lopen parallel. 
 
De schouw zal uitgevoerd worden in een breder perspectief en heeft niet alleen betrekking  
op het openbaar groen. De gehele openbare ruimte zal meegenomen worden. Echter de 
resultaten uit de schouw voor wat betreft het openbaar groen worden meegenomen in de 
uitwerking van het project waar dit plan van aanpak betrekking op heeft. De overige 
gegevens worden benut voor de verbetering van het beheer van de totale openbare ruimte 
en vallen onder het plan van aanpak ‘Onderhoud Openbare ruimte’.  
 
2.4 Communicatie 
De consultatieronde van de dorpsraden en stadsraad zal plaatsvinden door middel van een 
vragenlijst en  een gesprek. Hierin worden gericht vragen gesteld over de beleving van het 
openbaar groen e.d. Een separaat communicatieplan is niet noodzakelijk maar advies zal op 
gezette tijden worden gevraagd aan de afdeling Publiekszaken/communicatie.  
 
2.5 Het stappenplan. 
 

Plan van aanpak 

 Wat Doel Wie Wanneer 
1 Opstellen plan van aanpak Omschrijving Frederique mei 
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project Jansen 

 
2 

Uitzetten vragen en overleg 
dorpsraden/ stadsraad, interne 
partners, schouw opstellen 

Peiling Frederique 
Jansen/ 
projectgroep 

Mei-juni-juli 

7 
 

Interview interne en externe partners Peiling Frederique 
Jansen 

Mei-aug 

 
3 

In beeld brengen acties 2010-2015 
 

Huidige beeld Frederique 
Jansen 

Mei / juni 

 
4 

In beeld brengen huidige situatie groen 
buiten , schouw 

Huidige beeld Voormannen juni/juli 

5 In beeld brengen beheer Huidige beeld projectgroep juli 

 
6 

Evaluatie acties 2010-2015 en huidige 
situatie en beheer 

Analyse Projectgroep Juli/aug. 

 
8 

Verwerken ingekomen reacties 
vragenlijst en interviews 

analyse Frederique 
Jansen 

Sept/okt.  

9 Analyse alle onderdelen analyse Projectgroep Sept./ okt 

10. Conclusies lange en korte termijn  projectgroep Okt/nov 

11. Vaststellen   Frederique 
Jansen 

Dec. 
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