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Aan de raad, 

1. Inleiding 
De openbare ruimte levert een belangrijke bijdrage aan de woon- werk- en leefomgeving. Het besef dat 
de kwaliteit van de openbare ruimte goed moet zijn is de afgelopen jaren gegroeid. In het coalitieakkoord 
2014-2018 heeft het bestuur uitgesproken een goed ingerichte en onderhouden openbare ruimte zeer 
belangrijk te vinden, met op sommige plaatsen een duidelijke plus. Ook wil men structureel geld 
beschikbaar stellen voor de uitvoering van het groenplan wat in 2009 is vastgesteld. Overdragen van 
groen in beheer van een wijk of buurt wordt gestimuleerd. 

Juli 2016 zijn de beheerplannen wegen, kunstwerken en openbare verlichting geactualiseerd. Bij het 
hanteren van een andere beheerstrategie is extra financiële ruimte ontstaan waardoor extra middelen 
beschikbaar komen voor een kwaliteitsimpuls die met name gericht is op het openbaar groen. Om 
invulling te geven aan deze kwaliteitsimpuls is een groenbeheerplan 2017-2021 opgesteld. In aansluiting 
op de vastgestelde perspectiefnota en separaat aan de begrotingsvoorbereiding 2017 wordt dit 
beheerplan ter vaststelling aangeboden. Dit voorstel gaat nader in op de hoofdzaken en uitgangspunten 
die gehanteerd zijn Daarnaast wordt vooral verwezen naar het bijgevoegd beheerplan. 

2. Achtergrond 
In 2009 heeft de Gemeenteraad het huidige Groenplan vastgesteld. Na een eerdere constatering dat de 
staat van het openbaar groen matig tot slecht was en zijn rol in de openbare ruimte aan het verliezen was, 
is groen tot een de speerpunten benoemd. De ambitie was dat Steenbergen weer een groene gemeente 
zou worden en dat inbreng en samenwerking met de burgers daarbij zeer belangrijk is. Het vastgestelde 
groenplan bestaat uit twee deelplannen, de Visie, waarin ambities en doelstellingen zijn verwoord, en het 
Structuurplan, waarin beeld en voorkomen van het groen zijn beschreven. Het geplande derde deel van 
het groenplan 2009 is het Kwaliteitsplan. Dit plan dient ontwerp- en aanlegeisen en een beheerplan te 
omvatten. Met het voorliggende Groenbeheerplan 2017-2021 geven we invulling aan het geplande 
Kwaliteitsplan en de daarbij eerder vastgestelde motto's. 

Relaties met andere plannen 
Dit groenbeheerplan doet uitspraken over het beheer en onderhoud van het openbaar groen en heeft 
daarin raakvlakken met diverse andere beleidsterreinen, onder andere: 

» de Duurzaamheidsnota Gemeente Steenbergen 2012-2020, 
» de aanzet voor het natuurbeleid, zoals verwoord in het Plan van aanpak Natuurbeleidsplan, 
» het plan van aanpak burgerparticipatie, 
» de Woonvisie 2015. 

Daarnaast is qua aanpak en beoogde kwaliteit aansluiting gezocht met de in juli 2016 vastgestelde 
beheerplannen openbare ruimte. Het is de bedoeling dat in de toekomst onderliggend beheerplan 
onderdeel uit gaat maken van de 5 jarige actualisatie cyclus beheerplannen openbare ruimte. 

Ter inzage ligt: 



3. Overwegingen 
3.1. Systematiek en planperiode. 
Het doel van dit plan is om duidelijke kaders te stellen voor het duurzaam in stand houden van het 
openbaar groen in de gemeente Steenbergen voorde periode 2017-2021. Met de kaders in dit plan wordt 
duidelijkheid gegeven hoe we kunnen groeien naar het gewenste kwaliteitsniveau en hoe we op dat 
niveau kunnen blijven. In het plan wordt ingegaan op de ambitie, het areaal, de kwaliteit en de inzet van 
financiële middelen (voor de vervanging) van het groen. In dit voorstel richten we ons op de 
samenvattende conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 7 van het beheerplan).Voor specifieke informatie 
wordt verwezen naar onderliggend beheerplan. 

3.2. Conclusies. 
Areaal en kwaliteit 

» De gemeente beheert 285 ha openbaar groen, grotendeels bermen in het buitengebied. Het 
groen binnen de kernen beslaat 66 ha. Hiervan is ruim een derde deel beplanting, de rest is 
gazon en bermen. Het aantal bomen in de gemeente bedraagt 12.500. De sportaccommodaties 
en begraafplaatsen maken geen onderdeel uit van dit areaal. 

» De kwaliteit van het groen is matig. Met name de technische staat van zowel beplantingen als 
gras laat vaak te wensen over (kwaliteitsniveau D). Het kwaliteitsniveau voor verzorgend 
onderhoud is wel goed. Ook de kwaliteit van de bomen is over het algemeen goed. 

» Bewoners ervaren de onderhoudskwaliteit van het groen als matig tot slecht. 

Beheeruitgangspunten 
» Een belangrijk uitgangspunt voor beheer is dat groen wordt aangelegd om zijn optimale 

levensduur te halen. Dat betekent dat de ondergrondse en bovengrondse omstandigheden bij 
aanleg goed moeten zijn. 

» Het beheer en onderhoud van het groen is gericht op instandhouding op een kwaliteitsniveau 
Basis (niveau B van de CROW-meetlat) in centrumgebieden Hoog (A). 

» De kwaliteitsniveaus sluiten naadloos aan op de onlangs geactualiseerde beheerplannen voor de 
openbare ruimte welke in juli 2016 door de Gemeenteraad zijn vastgesteld. 

» Het groen vervult de eraan toegekende functies, waar mogelijk meervoudige functies, gericht op 
menselijk gebruik en op natuurwaarden. 

» Betrokkenheid van bewoners is van belang. 
» Het reguliere onderhoud (verzorging en technische staat) wordt uitgevoerd door wijkteams met 

ondersteunende teams. 
» Voor de vervanging van groen aan het einde van de levensduur wordt zoveel mogelijk een 

gebiedsgerichte aanpak gehanteerd. Incidenteel zal groen sectoraal moeten worden vervangen. 
» De vervanging van groen wordt in hoofdzaak door marktpartijen uitgevoerd. 

Financiële consequenties 
« Vanaf 2017 is structureel een aanvullend vervangingsbudget van C 175.000,- benodigd t.b.v. 

uitvoering van het groenbeheerplan 2017-2021. 
» Voor vervanging van bomen binnen de bebouwde kom, inkoop van materialen en andere 

activiteiten die op de markt gezet worden bedraagt het totale beschikbare budget (inclusief 
voornoemd vervangingsbudget van C 175.000,-) C 341.500. 

« De gemiddeld jaarlijkse kosten zijn op dit moment berekend op C 421.813 Een jaarlijks tekort in 
2017 van C 80.000,- en vanaf 2018 van 6 130.000,-. De vergroting van het tekort komt door het 
wegvallen van twee begrotingsposten vanaf 2018. 

» Inspectieresultaten zullen uitsluitsel moeten geven over het werkelijke tekort. Daarnaast wordt 
gestreefd naar kostenverlaging door optimalisering van beheer, inrichting en bedrijfsvoering. 
Gestreefd wordt om hiermee het tekort te verkleinen. Reden voor ons om op dit moment nog niet 
zwaar te tillen aan dit theoretisch tekort. 

» Om echter op termijn toch een goede invulling te kunnen geven aan de uitvoering van dit 
groenplan dient vanaf 2018 jaarlijks 6 50.000,- extra beschikbaar te komen in verband met het 
vervallen van de twee begrotingsposten.. 

» Omdat de kosten per jaar kunnen fluctueren en omdat ze mede afhankelijk zijn van de 
onderhoudstoestand dient een bestemmingsreserve voor het groenbeheerplan te worden 
gevormd waarin jaarlijks 6 175.000,- wordt gestort. 

» Voor de vervanging van bomen en groen dient een prioritering te worden gemaakt, zodat 
benodigde werkzaamheden afgestemd kunnen worden op de beschikbare middelen. 

» Voor de vervanging van bomen buiten de bebouwde kom worden in de begrotingcyclus per 
project aparte investeringsvoorstellen gedaan. 
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3.3. Aanbevelingen 

1. Jaarplannen voor 2017 en verder 
Operationele plannen opstellen (jaarplannen met uitvoeringsplanning) op basis van voorliggend 
groenbeheerplan. In een jaarplan wordt beschreven wat er in het komende jaar concreet wordt 
aangepakt, op welke locaties en in welke vorm. In de jaarplannen wordt ingegaan op de 
gebiedsgerichte aanpak, prioriteiten vanuit inspecties, burgerparticipatie en een inhaalslag vanuit 
beheer. Ten behoeve van het jaarplan is onder andere meer inzicht nodig in de 
onderhoudstoestand van de bomen, zie aanbeveling 3.Deze jaarplannen maken onlosmakelijk 
onderdeel uit van de jaarlijks op te stellen beleidsbegroting, paragraaf onderhoud 
kapitaalsgoederen. 

2. Groenkwaliteit monitoren 
Om te toetsen of de ambitie bereikt wordt adviseren wij de technische staat van het groen 
(exclusief de bomen) te monitoren door middel van een steekproefsgewijze schouw; hiervoor 
dient een monitoringsplan groen te worden opgesteld, met plan van aanpak en wijze van 
presenteren. 

3. Kwaliteitsonderzoeken bomen 
De onderhoudsbehoefte en de restlevensduur van de bomen in beeld brengen, in samenhang 
met veiligheidsinspecties (VTA), met als doel de theoretische onderbouwing van de 
vervangingsbehoefte verder te concretiseren en te bepalen welke financiële middelen daarvoor 
nodig zijn. 

4. Actualiseren bomenverordening 
De bomenverordening dateert van 2010 en moet, in verband met onder andere wijzigingen in de 
wetgeving, worden herzien. Hierbij zal onder andere aandacht worden besteed aan het 
kapvergunningstelsel, waardevolle bomen en beschermde groene structuren. 

5. Groeninventarisatie completeren 
Bomen en ander groen op sportvelden, zwembaden en begraafplaatsen voor zover nog niet 
bekend inventariseren en in GBI registreren en de kosten hiervan in beeld brengen. 

6. Leidraad inrichting openbare ruimte 
Om het groen optimaal te kunnen beheren dienen de omstandigheden bij aanleg goed te zijn. 
Door het opstellen van een Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) voor de integrale 
openbare ruimte wordt geborgd dat de aangelegde openbare ruimte beheerbaar is en dat het 
groen tot volle wasdom en functionaliteit kan komen. 

4. Middelen 
Naast de huidige begrotingsposten dient een bestemmingsreserve "vervanging openbaar groen" gevormd 
te worden waarin jaarlijks C 175.000,- gestort wordt. Daarnaast dient vanaf 2018 6 50.000,- extra 
beschikbaar te komen omdat het budget burgerparticipatie ( 6248-4045) niet structureel is en in verband 
met het vervallen van de post reserve bijdrage ruimtelijke ontwikkeling. Jaarlijks wordt bij de 
begrotingsvoorbereiding aan de hand van een concreet uitvoeringsplan aangeven wat er wordt aangepakt 
en welke middelen daar voor op de begroting dienen te worden gebracht. 

5. Risico's 
Geen. Met dit beheerplan wordt een goed en verantwoord beheer van het openbaar groen geborgd.. 

6. Communicatie/Aanpak 
Na vaststelling van het beheerplan komt de uitwerking van het beheerplan terug in de jaar- en 
meerjarenplanning openbare ruimte. Via de begrotingscyclus wordt jaarlijks verslag gedaan van de 
werkzaamheden. 
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7. Voorstel 
U wordt voorgesteld om: 
- het groenbeheerplan 2017-2021 vast te stellen; 
- een dekkingsplan voor het groenbeheer te vormen waarin jaarlijks C 175.000,- wordt gestort; 
- de meerjarige financiële consequenties mee te nemen in de meerjarenbegroting; 
- in te stemmen met de aanbevelingen 1 t/m 6 en de nadere acties/resultaten afwachten. 

Hoogachtend, 

de burgemeester 

BA R.A.J.M ers 
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