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Aan de raads- en commissieleden,

Tijdens de behandeling van het Groenstructuurplan (GSP) in de raadscommissie Leefomgeving van 
15 november 2016 heeft u veel vragen gesteld over dit onderwerp. De tijd om vragen te 
beantwoorden was erg kort. Zover deze vragen nog niet voldoende zijn beantwoord door de 
verantwoordelijk portefuilehouder treft u in deze memo, chronologisch per raadsfractie, de gestelde 
vragen en antwoorden aan. De vragen zijn in deze memo vetgedrukt.

PvdA:

Hoe worden de in het GSP genoemde projecten geprioriteerd, als ook de bijbehorende  
kosten. Wat zijn de criteria qua prioriteren. 
In het GSP is al een eerste onderverdeling gemaakt, naar beheer, inrichting of planvorming, en is bij 
de beschrijving in een aantal gevallen aangegeven dat iets snel gerealiseerd kan worden, of pas 
meegenomen zal worden als zich bijzondere kansen voordoen. Op basis hiervan wordt een totaal 
geprioriteerd overzicht vervaardigd, dat de raad ter kennisname zal ontvangen. De in het GSP 
genoemde projecten zijn financieel reeds globaal doorgerekend. Deze informatie wordt daarbij 
opgenomen.
Vervolgens wordt jaarlijks door het college een uitwerkingsplan vervaardigd met een financiële 
onderbouwing. Uw raad blijft eindverantwoordelijk om via de begroting budget voor uitvoering 
beschikbaar te stellen. Bij de prioritering wordt gekeken naar verschillende zaken:

Werkzaamheden andere disciplines en/of projecten:
Om projecten zo kostenefficiënt mogelijk uit te voeren wordt een combinatie gemaakt met de 
jaarplanning van bijvoorbeeld civielprojecten. Gaat bijvoorbeeld een weg open voor rioolvervanging 
dan wordt bekeken welke groenprojecten er in dit gebied/straat op stapel staan en krijgen deze 
voorrang ten aanzien van uitvoering
Inwoners:

De wensen van onze inwoners spelen eveneens een grote rol in de prioritering van de projecten. Wij 
bezien of deze wensen kunnen worden uitgevoerd door uitvoering van één van de genoemde 152 
projecten in combinatie met bewonersparticipatie. 
Beleid:

In het GSP wordt o.a. aangegeven dat het groen in het dorp Renkum bevorderd moet worden. 
Projecten in dit dorp die de groenmassa bevorderen krijgen (voorzover past in het financiële kader)  
in de prioritering voorrang.

In de begroting van 2017-2019 is recent € 350.000 opgenomen, uitgesmeerd over drie 
jaar, daarmee is vooruitgelopen op de discussie tot vaststelling van het GSP. Zijn deze 
bedragen genoeg of moet er straks weer meer geld bij.

De door u genoemde bedragen hebben betrekking op de structurele tekorten van het onderhoud 
van het groen als ook de achterstand in plantsoenrenovatie. Dit betreft het beheer van het groen. 
Waar het kan combineren wij plantsoenrenovatie met projecten uit het GSP (werk met werk 
maken). 

Partij Renkumse dorpen:
Wat is de status van het plan? 
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Het GSP is een kadernota waarin de borging van het groen binnen de kernen en de 
verbindingswegen daartussen centraal staat. Instrumenten om het groen te borgen zijn het 
opstellen en de uitvoering van beleidsregels. De mogelijkheid om groen via bestemmingsplannen te 
beschermen is een van die beleidsregels.
Het is jammer dat dorpsraden niet zijn geraadpleegd bij de totstandkoming van het GSP, 
ook worden wijkwandels als incidenteel genoemd terwijl deze een structureel karakter 
hebben en de gemeente hierbij aanwezig moet zijn. Hoe ziet het college 
burgerparticipatie als het gaat om groenonderhoud? 
Wij hebben de dorpsplatforms allen uitgenodigd om zitting te nemen in de klankbordgroep. De 
dorpen Renkum, Heelsum en Oosterbeek hebben afgevaardigen gestuurd welke actief hebben 
meegedacht. Wolfheze wilde op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen omdat ze geen 
mensen konden leveren. Doorwerth heeft niet gereageerd. Buiten dorpsplatforms hebben ook 
organisaties als Vijf dorpen in het ’t groen als ook IVN hun inbreng geleverd, evenals inwoners van 
alle dorpen. De ideeën uit de dorpen zijn verwerkt in de dorpsdocumenten. Onder beleidsregel 18 
actie “O” wordt aangeven de huidige buurtwandelingen  meer body te gaan geven, dit juist in 
overleg met de dorpsplatforms. Hoofdstuk 5.2 en 5.3 zijn geheel gewijd aan burgerparticipatie in 
relatie tot groenonderhoud.

Er worden voorstellen per dorp gedaan als ook over de verbindingswegen, moet de raad 
deze goedkeuren? Wat als er geen budget is?

U stelt met de goedkeuring van het GSP de kaders vast zoals de uitvoering van beleidsregels en de 
hoofgroenstructuren langs verbindingswegen. Deze laatste heeft een relatie met het kapbeleid. Uw 
raad kan, indien er ruimte is binnen de begroting, uitvoering geven aan de genoemde voorstellen. 
Indien er geen financiële ruimte is binnen de begroting zal de uitvoering minder snel gaan en geldt 
uitsluitend “werk met werk maken” .
De meeste voorstellen gaan over het planten van bomen is dit ingegeven door de 
landelijke opgave om de uitstoot van CO 2 te compenseren?
De gemeente Renkum heeft vele, vaak oude lanenstelsels, langs haar doorgaande wegen 
(hoofdgroenstructuur) Door de eenzijdige leeftijd en uitval ligt hier een prioriteit om deze 
kenmerkende lanen ook voor toekomstige generaties te behouden. Ondanks dat bomen C02 
opnemen is de landelijke opgave hierbij niet leidend, maar de technische staat van ons 
bomenbestand. Klimaat in zijn algemeenheid is wel onderdeel van het nieuwe GSP.

D66

Wat is de relatie met de Bomenverordening?

Met het vaststellen van het GSP stelt u de hoofdgroenstructuur vast. Bomen die bijdragen aan de 
hoofdgroenstructuur met hun habitus krijgen extra punten als een kapaanvraag wordt beoordeeld. 
Hoe hoger het puntenaantal hoe zwaarder de motivatie moet zijn om een vergunning af te geven. 
Is groenadoptie op straatniveau wel mogelijk?

Binnen het GSP zijn op gemeente- en dorpsniveau gebieden aangewezen waar bewonersinitiatieven 
mogelijk zijn. Denk hierbij aan een buurtmoestuin of een bloemenweide. Deze initiatieven staan 
open voor onze inwoners. In principe staat al het groen open voor adoptie, ook op straatniveau. Zo 
zijn er nu al voorbeelden waar bewoners de boomspiegel inplanten en onderhouden (Kastanjelaan 
in Heelsum, Esdoorndreef in Renkum) .

Waarom zijn er richtlijnen opgenomen voor de afstoting van openbaar groen. Het 
project snippergroen heeft meer gekost dan het heeft opgebracht waarom gaan we daar 
mee door?

Het project snippergroen is gestopt. De gemeente krijgt echter nog af en toe incidentele verzoeken. 
Vanuit dit Groenstructuurplan kunnen die voortaan worden afgewogen aan de hand van de 
beslissingboom in bijlage “D. Er wordt geen financieel doel beoogd.

Wat is de kostenbesparing van adoptie?
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Groenadoptie gezien worden als verfraaiing van de (onderhouds) kwaliteit van de openbare ruimte. 
De gemeente garandeert sober onderhoud, de plus kunnen inwoners of bedrijven dan geven. Als 
voorbeeld de rotonde in Oosterbeek. Er is geen sprake van inkomsten.
 Naast een plus voor het groen is een bewonerinitiatief vaak positief voor de sociale cohesie in een 
buurt of straat. Van een besparing op onderhoudskosten is – door overleg en begeleiding –geen 
sprake. 
Waarom zijn terreineigenaren als Staatsbosbeheer niet betrokken bij de totstandkoming 
van het GSP. Wat is de relatie met omliggende gemeenten en of hogere plannen. Tevens 
vinden wij toerisme onderbelicht in het plan.

Het GSP richt zich op het stedelijk groen binnen de kernen. Bossen vallen buiten de kaders van dit 
plan. Beleid van hogere overheden, bijvoorbeeld het nationaal natuurnetwerk, komt aan de orde in 
het Landschapsbeleidsplan. De actualisatie van dat plan wordt u komend jaar aangeboden. 
Doorgaande wegen die naar onze buurgemeenten lopen zijn wel aangeduid als hoofdgroenstructuur 
en sluiten aan bij de aanwezige beplanting.
CDA

Moet er geen paragraaf gewijd worden aan omvallende bomen en of uitwaaiende taken. 
Er zijn veel oude bomen, wat doet de gemeente hieraan?

Wij verwijzen naar beleidsregel 11 waarin staat dat “voor alle bomen in beheer bij de gemeente 
geldt dat bij de uitvoering van werkzaamheden wordt gewerkt conform de uitgangspunten uit het 
handboek Bomen van het Norminstituut Bomen. Onderdeel daarvan zijn de driejaarlijkse VTA 
(Visual Tree Assessment)-controles die voor alle gemeentebomen worden uitgevoerd, waarna 
risicovolle bomen worden gekapt. Ons relatief oude bomenbestand wordt gefaseerd vervangen. 
Binnen de  projectvoorstellen zijn vele voorstellen gedaan voor de vervanging van dit 
bomenbestand.

Kunt u aangeven wat de ambitie, doelstelling en beleid is ten aanzien van het beheer en 
de ontwikkeling van  de groenstructuur in onze gemeente?

Onze ambitie, doelen en beleid vindt u onderaan bladzijde 11 (doelen), bladzijde 13 (visie) Het 
beleid is vastgelegd in de 22 beleidsregels, die samengevat zijn op bladzijde 15.
De uitwerking hiervan vindt u in de uitwerkingsagenda op blz. 59.

Financiële kaderstelling/doelmatigheid:

Zie beantwoording PvdA

Het gaat om visie en beleid met de focus op 2040, de omgeving voor toekomstige 
generaties. Zijn er ideeën voor het betrekken van scholen, wat is de inzet op dit punt.

Binnen de uitvoeringsagenda op bladzijde 60 onder G is het organiseren van voorlichting en 
educatie over groen in het algemeen opgenomen. Dit wordt gedurende de looptijd van het GSP 
verder uitgewerkt. Reeds nu subsidieert gemeente Renkum informatiecentrum het Renkums 
Beekdal t.b.v. een educatieprogramma waaraan alle Renkumse scholen meedoen. Hierin wordt 
samengewerkt met bijvoorbeeld het IVN. Inwoners worden sinds kort via de website waarneming.nl 
bij de waarden van onze natuur betrokken.

VVD

Op bladzijde 34 wordt gesproken over in zwaarte te onderscheiden vormen van 
bescherming. Waarop wordt hier gedoeld anders dan de genoemde 
bestemmingsplannen?

Er wordt hier juist geduid op de mogelijkheden in bestemmingsplannen. Er kunnen meerdere 
mogelijkheden worden gekozen met elk een zwaardere bestemming, bijv. groen, verkeer, groen-
park, of een dubbelbestemming.

Wij vertrouwen er op dat het college het vaststellen van beleidsregels een 
raadsbevoegdheid acht, of is het GSP een kadernota.

Het GSP is een kadernota, zie bladzijde 20. Met de vaststelling van het GSP stelt u de kaders vast 
voor verdere uitwerking van het groenbeleid. Bij de raad berust de bevoegdheid verordeningen vast 
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te stellen. Mocht het bij de uitwerking nodig blijken voor een aspect een aparte verordening op te 
stellen dan wordt deze uiteraard aan u voorgelegd. Daarnaast wordt aan u jaarlijks de uitwerking in 
een uitvoeringsplan voorgelegd. 

Groencompensatiefonds:

De algehele doelstelling van het GSP is dat het groenareaal in de hele gemeente minimaal 
gehandhaafd blijft, waarbij het groen in het dorp Renkum moet toenemen. Hiertoe is o.a. als 
richtlijn opgenomen  het realiseren van minimaal 10% openbaar groen bij nieuwbouwlocaties, 
beleidsregel 4. In de praktijk is dit al een aantal malen zo voorgeschreven. Echter niet in alle 
gevallen is er ruimte in een ontwikkelplan om het gevraagde groen een plaats te geven. Voor die 
situaties wordt een compensatieregeling uitgewerkt.  Het doel daarvan is uitsluitend het realiseren 
van groen. Door de compensatieregeling  kan de gemeente op eigen grond (of via een aanbod voor 
de tuinen in de omgeving zoals bij de Hogenkampseweg) alsnog in het benodigde groen voorzien.

Groen Links

De financiën ontbreken.

Zie antwoord PvdA

Binnen het GSP is beperkt aandacht voor groene inwoner initiatieven, is de wethouder 
het daar mee eens?

Binnen het GSP zijn gebieden aangewezen waar groene initiatieven kunnen plaats vinden. Wij 
hechten er grote waarde aan dat onze inwoners initiatieven nemen en beschouwen deze plaatsen 
als “uitnodiging”daartoe. Los van de aangewezen gebieden staat al het openbaar groen in principe 
open voor bewonersinitiatieven binnen de kaders van het GSP.
Komend jaar zullen wij in ieder geval een bijeenkomst beleggen waarin we de huidige initiatieven 
uitnodigen om kennis met elkaar te maken en zaken uit te wisselen. Deze bijeenkomst is tevens 
bedoeld voor mensen die er wel eens over gedacht hebben maar meer informatie willen hebben. 
We hopen zo nieuwe initiatieven te stimuleren.

De begaanbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar groen wordt in het GSP 
onderbelicht. Met name voor mensen met een beperking is dat belangrijk.

Het beleid ten aanzien van paden en wegen langs of door het openbaar groen is geregeld in het 
Wegenbeheersplan. Wij onderhouden onze verhardingen conform de CROW normen, waarbij goede 
beloopbaarheid voor mensen met een beperking is opgenomen.

Het belang van een compensatiefonds wordt onderstreept, hoe wordt dit uitgewerkt?

Zie antwoord VVD.
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