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Geadviseerd besluit

1. Het geactualiseerde Groenstructuurplan vaststellen;
2. Kennis nemen van de projecten verwoord in de dorpsdocumenten;
3. Instemmen met het opstellen van een uitwerkingsplan waarin deze projecten geprioriteerd.

Toelichting op beslispunten

Met een interval van tien jaar wordt het Groenstructuurplan (GSP) geactualiseerd en aangepast aan 

onder andere maatschappelijke ontwikkelingen en actuele inzichten. Voor u ligt de derde 

actualisatie van het GSP.

Het GSP heeft betrekking op het totale areaal openbaar groen in de bebouwde kom van onze zes 

kernen, de dorpsranden en de onderlinge verbindingswegen. Daarnaast geeft het GSP aan welke 

particuliere groengebieden van betekenis zijn voor de groenstructuur. Gemeentelijke bossen en het 

overige buitengebied vallen buiten de kaders van dit plan. Deze gebieden zijn onderwerp van resp. 

het Bosbeleidsplan (2003) en het Landschapsontwikkelingsplan (2005). Deze plannen worden dit 

jaar overigens ook geactualiseerd, de voorstellen hiertoe ontvangt u separaat.

Het GSP is bedoeld als beleidsdocument waarin beleid en ambities ten aanzien van de 
groenstructuren zijn vastgelegd. Hierbij gaat het zowel om de functionele als de visuele aspecten 
van het groen. Het GSP vormt zodoende de kapstok waaraan andere groene plannen en projecten 
worden opgehangen. Ook plannen van andere disciplines kunnen hieraan worden getoetst. Zo 
levert het GSP bijvoorbeeld input voor bescherming, inpassing en aanleg van nieuw openbaar groen 
in ruimtelijke (her)ontwikkelingsprojecten. Het biedt tevens richtlijnen in geval vanuit een ander 
vakgebied een ruimtelijke claim wordt gedaan op het groen. Ook functioneert het GSP als één van 
de toetsingsinstrumenten voor de (nieuwe) Bomenverordening en geeft het kaders voor het 
afstoten van openbaar groen. Tenslotte stelt het GSP uitgangspunten en randvoorwaarden voor 
aanleg, beheer en onderhoud en geeft zodoende indirect houvast voor de dagelijkse uitvoering.
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Samengevat zijn de doelen van het GSP:

- vastleggen van bestaande, te versterken en nieuw te ontwikkelen groenstructuren;
- richtlijnen bieden bij ruimtelijke claims, afstoten en verkoop van het openbaar groen;
- functioneren als toetsingsinstrument voor de Bomenverordening;
- mede richting geven aan aanleg, beheer en onderhoud.

Beoogd effect

Het GSP is (beleids)sturend en richtinggevend voor het bestuurlijk handelen zonder juridisch 

dwingend te zijn. Met uw besluit legt u het beleid vast met betrekking tot het openbaar groen voor 

de periode tot 2026. De inhoud van het Groenstructuurplan vormt daarmee een uitgangspunt in 

(toekomstige) discussies over het groen en de basis voor het groen in nieuwe plannen. Het zorgt 

voor borging van ons waardevolle groen en bomen door het hieraan toekennen van het juiste 

gewicht als het gaat om de weging van verschillende belangen.

Kader

Het GSP richt zich op de ontwikkeling van het groen in onze kernen (stedelijk groen) en sluit 

letterlijk aan op onze bossen en het buitengebied. De hiervan afgeleide beleidsstukken, het 

Bosbeleidsplan en het Landschapsontwikkelingsplan, sluiten aan op de kaders van het 

Groenstructuurplan.

Argumenten

Ten opzichte van de voorgaande actualisatie in 2004 zijn er verschillende ontwikkelingen geweest 

die een actualisatie rechtvaardigen. Denk hierbij aan de algemene tendens tot verhoging van de 

biodiversiteit en natuurbeleving in de directe woonomgeving. Ook de wens van onze inwoners te 

participeren bij het groenbeleid is een belangrijk argument het bestaande beleid te actualiseren.

Bij zowel onze inwoners als bij ons is sterke behoefte aan concrete beleidsuitganspunten en 

duidelijkheid per dorp hoe dit beleid wordt uitgevoerd. Hier is bij de actualisatie uitvoering aan 

gegeven.

Groen heeft een belangrijke functie voor de lokale economie. Het maakt onze gemeente 

aantrekkelijk voor toerisme, wonen, recreatie en werken en heeft tevens een meerwaarde voor het 

onroerend goed.  Door formulering van duidelijke beleidsuitgangspunten wordt groen geborgd bij 

contrasterende belangen als kernkwaliteit voor onze gemeente.

Kanttekeningen

Het GSP is beleidsturend en richtinggevend  (ambitiedocument) voor ons handelen. Het lijkt 
hiermee juridisch dwingend te zijn. Echter met de vaststelling van de inhoud van het GSP legt u 
beleid vast ten aanzien van het openbaar groen. De inhoud moet in dit licht dan ook gezien worden 
als uitgangspunt bij toekomstige discussies over het groen en dient als basis voor het groen in 
nieuwe plannen.
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Draagvlak

Het draagvlak voor de inhoud is tot uiting gekomen via:

Inwonersbijeenkomst:

Tijdens een bewonersbijeenkomst zijn inwoners, dorpsplatforms en buurtverenigingen op 
interactieve wijze betrokken bij het bepalen van de beleidslijnen van het GSP. Aan de hand van vijf 
beleidsthema’s die volgtijdelijk aan bod kwamen, zijn de inwoners stellingen voorgelegd waar zij  
het in een stemronde mee “eens” of “oneens” konden zijn, al dan niet voorzien van een toelichting. 
De vijf beleidsthema’s vormen de rode draad van het GSP. Een samenvatting van de 
inwonersbijeenkomst is opgenomen als bijlage (A) in het GSP. Tot slot zijn de deelnemers in de 
gelegenheid geweest om schriftelijk te reageren. Deze reacties zijn gebundeld in een reactienota 
die eveneens onderdeel uitmaakt van de bijlage van het GSP. Daarnaast hebben vakinhoudelijke 
ambtenaren hun inbreng gebracht.

Aanpak/Uitvoering

Na uw besluitvorming kan het beleid worden verankerd in onze werkprocessen In de planvorming 
proberen wij zoveel mogelijk integraal te werken en in de uitvoering ook door bijv. “werk met werk” 
te maken . De in het GSP genoemde (groene) uitvoeringsagenda wordt binnen de beschikbare 
middelen zoveel mogelijk geïmplementeerd in het dagelijks groenbeheer. 

Communicatie

De inhoud van het GSP wordt  na vaststelling intern bekend gemaakt. Vanzelfsprekend wordt het 
plan ook extern bekend gemaakt. Een verkorte weergave met daarin de veranderingen wordt op de 
gemeentepagina in de Hoog en Laag, geplaatst, als ook het totale beleidsplan op onze internetsite.

Financiële consequenties

Jaarlijks stelt het college een uitvoeringsplan vast. Via de begrotingsbehandeling wordt tot 
financiering van de projecten besloten.

Juridische consequenties

Het GSP is niet juridisch dwingend; vaststelling zal niet leiden tot rechtstreekse externe werking. 
Echter een voorgenomen afwijking van dit plan zal gemotiveerd onderbouwd moeten worden. Voor 
zover onderdelen uit het GSP worden uitgewerkt in (gemeentelijke) regelgeving, bijvoorbeeld de 
Bomenverordening en bestemmingsplannen  is er wel sprake van een rechtstreekse externe 
juridische werking. 

WMO-aspecten

Groen heeft een positieve invloed heeft op het welzijn van onze inwoners en de leefbaarheid, maar 
er is niet een directe relatie met de WMO. Een groene omgeving kan op verschillende manieren 
bijdragen aan de gezondheid van de mens, van kinderen tot ouderen. Denk hierbij aan herstel van 

Onderwerp

Actualisatie Groenstructuurplan

Datum Kenmerk Pagina

19 oktober 2016 36039 3 van 4



Voorstel aan de raad

stress, de aanzet tot sociaal contact en het kan bijdragen aan de optimale ontwikkeling van 
kinderen.

Duurzaamheid/Gezondheid

Groen heeft een positieve invloed heeft op het welzijn van onze inwoners en de leefbaarheid, maar 
er is niet een directe relatie met de WMO. Een groene omgeving kan op verschillende manieren 
bijdragen aan de gezondheid van de mens, van kinderen tot ouderen. Denk hierbij aan herstel van 
stress, de aanzet tot sociaal contact en het kan bijdragen aan de optimale ontwikkeling van 
kinderen.

Effect op vermindering regeldruk

Niet van toepassing.

Alternatieven 

Niet van toepassing
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