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Opstellen van een groenbeheerplan

Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:

1. Eenmalig een budget van € 70.000 beschikbaar te stellen;
2. Het onder 1 vermelde bedrag op te nemen in de begrotingswijziging van 27 maart
2008.
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mr. G.G.G. Slooters
secretaris
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Toelichting
Inleiding
Voor een planmatig beheer van de openbare ruimte (infrastructuur, openbare verlichting,
riolering, groen, etc.) is het gebruikelijk dat wordt gewerkt met beheerplannen. Als gevolg
van de herindeling is het noodzakelijk dat er nieuwe beheerplannen worden opgesteld.
Voor zover er beheerplannen beschikbaar zijn van de voormalige gemeenten, zijn die
gebaseerd op verschillend beleid en verschillende systematieken. Nieuwe beheerplannen
bieden de raad tevens de mogelijkheid om nieuwe kaders voor het beheer vast te stellen.
Het opstellen van nieuwe beheerplannen heeft ook bij de raad een hoge prioriteit.
Beoogd effect
Opstellen en vaststellen van een groenbeheerplan in 2008
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Argumenten:
 Voor een planmatig groenbeheer is het noodzakelijk dat een door de raad een
beheervisie wordt geformuleerd en beheerkaders worden vastgelegd in een
beheerplan.
 De herindeling maakt het opstellen urgent, omdat er nu noch sprake is van
eenduidig beleid noch van een eenduidige beheersystematiek.
 Een beheerplan geeft tevens een betrouwbaar inzicht in de voor de komende
jaren noodzakelijke menskracht en financiële middelen.
 De raad heeft het college gevraagd prioriteit te geven aan het opstellen van
beheerplannen, waaronder het groenbeheerplan.

Kanttekeningen:
Door de organisatie worden in 2008 meerder beheerplannen opgesteld, waaronder het
groenbeheerplan, GRP, beheerplan kunstwerken en openbare verlichting. De formatie
binnen de afdeling is afgestemd op het reguliere beheer. Het in korte tijd vernieuwen van
alle beheerplannen vraagt daarom meer capaciteit dat beschikbaar is.
Aanpak
Voor het opstellen van het groenbeheerplan is de
volgende aanpak en planning opgesteld.
1. Afronden inventarisatie en bepalen staat van
onderhoud, uitvoeren tekenwerk (digitale
plankaarten), vaststellen achterstallig onderhoud
2. opstellen beheervisie, bepalen
onderhoudsniveaus, organiseren workshops
3. analyseren maatregelenpakket en vaststellen
beheermaatregelen
4. doorrekenen beheerplan en bepalen budgetten
5. eindrapportage en vaststellen beheerplan

maart
april/mei
juni/juli
september
oktober/november

Financiering
Voor het opstellen van het groenbeheerplan wordt, met het oog op het ontwikkelen en
behouden van kennis binnen de eigen organisatie, bij voorkeur eigen personeel ingezet.
Daarnaast is externe begeleiding noodzakelijk. Hiervoor is offerte gevraagd bij DHV. De
beheerpakketten die de gemeente gebruikt, zijn geleverd door DHV. Voor de externe
begeleiding is een budget nodig van € 50.000 excl. BTW. Tegelijkertijd moet een forse
inhaalslag worden gepleegd in het bijwerken en maken van digitale plankaarten op basis
van de inventarisatiegegevens. Voor een deel van het beheergebied zijn in het geheel
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nog geen digitale tekeningen beschikbaar. De kosten voor het opstellen van de digitale
tekeningen is een bedrag gemoeid van € 20.000 excl. BTW.
Het benodigde budget kan in dit geval niet worden onttrokken aan een voorziening. Wij
stellen u daarom voor eenmalig een bedrag van € 70.000 excl. BTW beschikbaar te
stellen uit het positieve saldo van de begroting 2008. Dit saldo bedraagt na de
ombuigingsoperatie circa € 390.000.
Communicatie
Bij het opstellen van het groenbeheerplan ligt de nadruk op de communicatie met de
raad. Vooral in de fase van het ontwikkelen van de beheervisie, maakt een intensieve
dialoog met de raad onderdeel uit van het proces.

Advies meningsvormende raad
Wordt ingevuld door de griffie
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