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Z-12-13808 Openbare Ruimte Vincent Lommerse Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4111  

B&W-besluit   09-07-2013 

Uitwisseling    

Raad    19-09-2013 

Agendanummer   8 

 

Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp: Onderwerp:     

Startnotitie Groenbeleidsplan 2013-2022 

 

 

Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor: Wij stellen voor:     

De startnotitie Groenbeleidsplan 2013-2022 vast te stellen. 

 

Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader: Bestaand kader:     

Groenbeleidsplan Hillegom (april 2002) 

    

Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling: Doelstelling:     

Evaluatie, actualisatie en aanvulling van het Groenbeleidsplan uit 2002. 

 

Inleiding:Inleiding:Inleiding:Inleiding:    

In 2002 is door Buro Hollandschap het groenbeleidsplan voor de gemeente opgesteld. 

Na 11 jaar is dat plan toe aan herziening. Het vorige plan vormt een goede basis, maar 

behoeft evaluatie, bijstelling en aanvulling met een aantal actuele onderwerpen.  

 

Het vorige plan gaf uitvoerige beschrijvingen van de opbouw van het (stedelijk) 

landschap en de rol van groen daarbinnen. Die feitelijkheden zijn over het algemeen 

nog onveranderd. Daarom wordt er relatief kort stilgestaan bij de analyse van de 

huidige fysieke situatie. Op dit moment is het interessanter om in te gaan op de wijze 

waarop dat groen wordt onderhouden en doorontwikkeld. Binnen het op te stellen 

groenbeleidsplan ligt een belangrijke focus op de instandhouding van groen. Dit 

beleidsplan gaat richting geven aan de volgende contractperiode van groenonderhoud 

(Dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden). Uitgewerkt wordt wat de huidige 

situatie is en welke wensen er bestaan voor de toekomst. Tot slot wordt het 

bomenbeleid (lijst waardevolle bomen) integraal opgenomen in het groenbeleidsplan. 

 

De startnotitie laat zien welke opbouw voor het nieuwe Groenbeleidsplan wordt 

voorgesteld en welke vragen daarin beantwoord gaan worden. 

    

Argumenten:Argumenten:Argumenten:Argumenten:    

1.  Het vorige Groenbeleidsplan is na 11 jaar verouderd. 

Een beleidsplan geldt normaliter slechts 10 jaar.  
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2. Door ruimtelijke ontwikkelingen is het kaartmateriaal niet meer actueel.  

De kaarten moeten worden aangepast op de in- en uitbreidingen die inmiddels 

hebben plaatsgevonden.  

 

3. Andere beleidsvelden hebben zich ook doorontwikkeld en hun beleid herzien. 

Het groenbeleid moet daarbij aan blijven sluiten. Daarnaast heeft het groene 

vakgebied zich ontwikkeld en is het nodig de nieuwste kennis en inzichten in het 

groenbeleid te verwerken. 

 

4. Het werk van uitvoeringsorganisatie Meerlanden heeft nu geen beleidsmatig kader. 

Dit beleidsplan gaat richting geven aan het beheerplan en/of de dienstverlenings-

overeenkomst van De Meerlanden, zodra een nieuwe contractperiode aanbreekt.  

    

FinanFinanFinanFinanciële dekking:ciële dekking:ciële dekking:ciële dekking:    

Voor het opstellen van dit beleidsplan zijn middelen beschikbaar binnen de huidige 

beheerbegroting. Indien het nieuwe beleid kostenconsequenties met zich mee brengt, 

moet dat in een latere fase worden doorgerekend. Uitgangspunt is dat bij uitwerking van 

het beleid naar beheer dit geen tot nauwelijks financiële consequenties met zich 

meebrengt voor het beheer. 

 

CommunicatieCommunicatieCommunicatieCommunicatie    en participatieen participatieen participatieen participatie: : : :     

Aan het begin van het traject wordt het burgerpanel gevraagd hun mening te geven over 

het groen in Hillegom. De ambtelijke organisatie vertaalt hun antwoorden naar beleid en 

koppelt dit terug aan het panel. Aan het einde van het traject worden burgers 

geïnformeerd over het beleid. Besluitvorming omtrent het beleidsplan is voorzien aan 

het einde van 2013 (zie ook het plan van aanpak zoals opgenomen in de startnotitie). 

 

Urgentie:Urgentie:Urgentie:Urgentie:    

Om dit beleidsplan te kunnen vaststellen binnen de huidige collegeperiode moet nu 

gestart worden. 

 

Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:Kanttekeningen:    

Geen.  

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Startnotitie Groenbeleidsplan 2013-2022 Hillegom dd mei 2013 

Informatie bij: dhr. V. Lommerse, v.lommerse@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 295 
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Nr.     3. Bestuur\4111 

B&W-besluit   09-07-2013 

Uitwisseling    

Raad    19-09-2013 

Agendanummer   8 

 

 

Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:Onderwerp:    

Startnotitie Groenbeleidsplan 2013-2022 

 

 

De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, 

gelet op het bepaalde in artikel 108 van de Gemeentewet, 

 

besluit: besluit: besluit: besluit:     

De startnotitie Groenbeleidsplan 2013-2022 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 september 2013. 

 

  

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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