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Groenbeleidsplan in cijfers

De vruchten plukken van een gemeente in bloei

De onderdelen
• Beplanting 591.870 m2
• Grassen 3.478.223 m2
• Bomen 36.622 stuks
• Watergangen 479 km
• Hondenterreinen 22.400 m2 

Wat er niet in zit:
• Sportvelden
• Begraafplaatsen
• Ongediertebestrijding
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Ontwikkelingen tijdens de harmonisatie

De vruchten plukken van een gemeente in bloei
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Geharmoniseerd beleid op hoofdlijnen

De vruchten plukken van een gemeente in bloei

Presentator
Presentatienotities
�
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Geharmoniseerd beleid samengevat
Beplanting:
• Beheer op niveau B (binnen bebouwde kom)
• Beheer op niveau C (buiten de bebouwde kom)
Grassen: 
• Gazons: beheer volgens beeldkwaliteit B
• Bermen:  2 x maaien (klepelen),  2 x rond bomen maaien
Bomen:
• Kapbeleid: kapvergunningvrij: m.u.v. bomen op een waardevolle bomenlijst en groenstructuren (opnieuw op te 

stellen)
• Boombeheer: risico gestuurd boombeheer (min scenario)
Watergangen:
• Maaibeheer  : voldoen aan de waterschapskeur
• Slootmaaisel: B en C sloten opruimen, A sloten ontvangstplicht (wordt zoveel mogelijk opgeruimd)
Hondenterreinen:
• Geen specifiek ondersteunend beleid: uitsterfbeleid tenzij initiatieven van derden inrichting en beheer overnemen.

De vruchten plukken van een gemeente in bloei

Presentator
Presentatienotities
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Beginsituatie:        structureel:   incidenteel: 
Beschikbaar budget        € 2.110.800 
Nodig voor harmonisatie       € 2.544.800 
Tekort:          €    434.000 
 
Oplossing voor het tekort: 
Omvorming/besparingsmogelijkheden:    €    478.000 
(bomen verwijderen/dunnen en beplanting/gras) 
noodzakelijke investering om besparing mogelijk te maken:      € 4.856.000  
(terugverdientijd 10 jaar) 
 
Kosten voor het min scenario      € 2.066.700 
Inzet draaiknoppen structureel: draaiknop 6 en 7   €       27.500 
Restant nog in te zetten voor draaiknoppen     €       16.500 
Benodigd budget voor nul scenario     € 2.110.700 
 
Inzet draaiknoppen incidenteel 1, 2, 5 en 7:        €    116.500 
 
Aanvulling beleidsplan (conform vastgestelde koepelnota): 
Cyclische/reguliere vervanging groen en bomen   €    608.000   
 
Eénmalige vervanging bomen          € 1.845.000 
populieren (ouderdom) en essen (essentaksterfte)                 
€ 258.000 per jaar gedurende 5 jr voor vervanging populieren  
€ 111.000 per jaar gedurende 5 jr voor vervanging essen   

Financieel overzicht Groenbeleidsplan 

De vruchten plukken van een gemeente in bloei

Investeringen en vervangingen

Verschil = bruto besparing € 44.000

In te zetten voor draaiknoppen
Nodig 1e voor taakstelling € 16.000 
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In het oude beleid was hier geen financiële ruimte voor
Dit is wel de smeerolie voor:
• De klimaatdoelstellingen: hitte stres, wateroverlast d.m.v. vergroening
• Vergroten van biodiversiteit
• Antiperen op inwoner/leefbaarheidsinitiatieven
• Meeliften bij infrastructurele projecten (wegen en riolering)
Er is een achterstand weg te werken in het vervangen van risicovolle bomen 
(oude populieren en zieke essen).

Vervangingsbudget is in overeenstemming met vastgestelde koepelnota

Investeringen en vervangingen

De vruchten plukken van een gemeente in bloei
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Efficiëntiemogelijkheden

Omvorming van groen

De vruchten plukken van een gemeente in bloei

Dunnen of verwijderen bomen

Vormbomen verwijderen en/of vervangen
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Beschikbaar budget agv besparing:  € 44.000
Incidenteel                   Structureel     

Voorgestelde draaiknoppen

De vruchten plukken van een gemeente in bloei

I Draaiknoppen € 116.500 € 136.100
1 - Groen- en boomstructuur € 25.000 € 0
2 - Waardevolle bomen (actualisatie kapbeleid)  € 30.000 € 0
3 - Inwonersparticipatie

- Wensen maatschappij € 0 € 26.000
- Groen- doen € 0 € 0

4 Biodiversiteit
- Bermbeheer aanpassen € 0 € 57.000
- Gazonbeheer aanpassen € 0 € 0
- Boombeheer aanpassen* € 0 € 0
- Ruimen slootmaaisel A, B en C watergangen (laatste 6 %) € 0 € 25.600

5 Klimaatopgaven
- Beheer en omvormingen* € 0 € 0
- Stimuleringsmaatregelen voor derden € 15.000 € 0
- Kaders/randvoorwaarden ruimtelijke ontwikkeling € 0 € 0

6 - Bestrijding invasieve exoten € 10.000
7 - Aanpassing boombeheer Geldermalsen naar cyclisch boombeheer € 46.500 € 17.500

    
Inzet besparing (€ 44.000) min draaiknoppen 6 en 7 (€ 27.500) = € 16.500
Taakstelling groen is € 16.000          (saldo na 1e taakstelling ≈ 0)
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Draaiknoppen

Actualiseren waardevolle bomen en 
groenstructuren

De vruchten plukken van een gemeente in bloei

Bestrijding invasieve exoten

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D-74CVZPlLgg&psig=AOvVaw0kAjliCKjvWK9alLNtUzh5&ust=1587805125063000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjmivnYgOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3D-74CVZPlLgg&psig=AOvVaw0kAjliCKjvWK9alLNtUzh5&ust=1587805125063000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjmivnYgOkCFQAAAAAdAAAAABAJ
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Hoe nu verder 
“De vruchten plukken van een gemeente in bloei”

De vruchten plukken van een gemeente in bloei

• Het maken van de juiste keuzes en vaststellen van beleid
• Communiceren nieuw beleid
• Uitwerking van beheerplannen
• Nieuw beleid en beheer vanaf 2021
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