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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
motie 'Stimulering burgerparticipatie groenbeheer' 

Steenbergen; 8 april 2015 

Aan de Raad, 

Op 6 november 2014 heeft u de motie 'Stimulering burgerparticipatie groenbeheer' aangenomen. In de 
motie heeft u aangeven, op grond van de overwegingen, om een bedrag van C 50.000,- beschikbaar te 
stellen ter stimulering van burgerparticipatie in het openbaar groen. Met deze raadsmededeling wordt u 
geïnformeerd over de wijze waarop het college van Burgemeester en wethouders uitvoering gaat geven 
aan deze motie. 

Achtergrond 
Burgerparticipatie kan ingezet worden op zeer veel terreinen. De motie 'Stimulering burgerparticipatie 
groenbeheer' heeft betrekking op burgerparticipatie in het openbaar groen. Dit is een praktische discipline 
waarbij burgers kunnen ondersteunen in onder andere het beheer. Om dit goed te begeleiden en 
duidelijkheid te kunnen bieden naar alle partijen toe is het belangrijk dat er kaders worden opgesteld 
waarbinnen we van start gaan met burgerparticipatie in het openbaar groen. Het is een leerproces en een 
gewenningsproces voor beide partijen, zowel de gemeente als de burger. Onderdeel van het leerproces 
is ook de praktijk. 

In voorgaande jaren is er ook op kleine schaal gewerkt met burgerparticipatie. Voorbeelden hiervan zijn 
de Weth. Swagemakerstraat ( nieuwe aanleg), bloembakken haven Dinteloord ( nieuwe aanleg en 
beheer) en 't blozekriekske ( beheer). Echter dit zijn ad hoe situaties. 

Overwegingen 
Het voorstel om deze motie uit te voeren is om twee wegen tegelijkertijd te bewandelen ter stimulering 
van burgerparticipatie in het openbaar groen. 
Een weg geeft de kaders, aan de hand waarvan burgerparticipatie in het openbaar groen vorm wordt 
gegeven en de andere weg is die van het inspringen op initiatieven die nu vanuit burgers worden 
aangedragen. 

Kader 
Burgerparticipatie is een breed begrip en heeft niet alleen betrekking op het openbaar groen, maar kan 
ingezet worden in zeer veel disciplines waarin de gemeente een rol speelt. Het begrip burgerparticipatie 
heeft betrekking op de gehele gemeentelijke organisatie. De faciliterende rol is ook beschreven in het 
collegeprogramma. Omdat dit een dusdanig breed inzetbaar begrip is, dient er gemeentebreed ook een 
visie te worden ontwikkeld. Dit proces staat nog in de kinderschoenen en hier is tijd voor nodig om dit te 
ontwikkelen en te implementeren in de gemeentelijke organisatie en daar buiten. 
Om kaders te kunnen stellen waarbinnen burgerparticipatie een rol kan gaan spelen in de openbare 
ruimte van de gemeente Steenbergen dient er in beeld te worden gebracht op welke vlakken binnen het 
beheer burgerparticipatie mogelijk is zonder daarbij effectiviteit en het openbaar belang uit het oog te 



verliezen. Burgerparticipatie moet voor een verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte zorgen, 
de plus naast het basisniveau dat de gemeente kan bieden. Aan de hand van bureauonderzoek, 
praktijkvoorbeelden en ervaringen worden deze in beeld gebracht. Daarnaast zal het proces jaarlijks 
geëvalueerd en bijgesteld worden. 

Ook dient er publiciteit te worden gegeven aan burgerparticipatie. De mogelijkheden e.d. dienen bekend 
te worden gemaakt bij een breed publiek om zo burgers ook zelf aan het denken te zetten over wat zij 
kunnen betekenen voor hun leefomgeving. Deelname aan de partfc/pat/ekaartis een van de stappen die 
gemaakt wordt om burgerparticipatie bij een breed publiek bekend te maken. De participatiekaart is een 
middel waarop burgers hun initiatieven bekend kunnen maken, maar ook informatie kunnen vinden door 
dat ervaringen en ideeën worden gedeeld. 

Praktijk 
Reeds nu krijgt de gemeente verzoeken van burgers om de leefomgeving op het gebied van het groen op 
te waarderen. Dit kan zijn het geheel vernieuwen van plantvakken of het aanplanten van bijv. 
bloembollen. De gemeente kan in de aanleg en het beheer een basis niveau aanbieden. Vaak is dit niet 
gelijk aan het verzoek dat burgers hebben. Voorgesteld wordt om een aantal van deze initiatieven te 
faciliteren en vorm te geven. Aan de hand van deze initiatieven kunnen we gaan evalueren en de kaders 
nader bekijken en optimaliseren. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de^ō^o-seçretańsr^ j de burgemeester, 


