Informatienota
Datum vergadering
Registratienummer
Portefeuillehouder
Bijlage(n)
Onderwerp

:
:
:
:
:

21 januari 2020
Jacoline Hartman
geen
Doelomschrijving Beeldvorming Groenbeleidsplan 2021 t/m 2015

Onderwerp
Doelomschrijving Beeldvorming Groenbeleidsplan 2021 t/m 2015.
Kennisnemen van
Kennis nemen van de doelbeschrijving voor het opstellen van Groenbeleidsplan 2021 t/m 2025.
Inleiding
Na de samenvoeging van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal tot de gemeente West
Betuwe is het noodzakelijk de beleids- en beheerplannen voor 1 januari 2021 te harmoniseren (wet
Arhi). De drie gemeenten hadden allemaal een andere aanpak voor het beleid en beheer van het
openbaar groen. Met het opstellen van dit Beleidsplan wordt vastgelegd hoe de gemeente West
Betuwe om wil gaan met het groen, welke ambities er zijn en op welke manier deze ambities worden
bereikt (zie ook het Coalitie uitvoeringsprogramma).
Kernboodschap
Met deze notitie wordt u geïnformeerd over het opstellen van het Groenbeleidsplan en de te volgen
werkwijze. Bij het opstellen van het nieuwe Beleidsplan is de Koepelnota Beheer openbare ruimte 2019
t/m 2023 gehanteerd. Het groenbeleidsplan komt tot stand door de oorspronkelijke groenbeleids- en
groenbeheerplannen met elkaar te vergelijken. Het harmonisatieproces wordt uitgevoerd door de
adviseurs groen en een externe partij. Dit proces wordt gevoed en gestuurd door de input van de in- en
externe stakeholders: ambtenaren van de verschillende disciplines, gemeenteraad,
belangenverenigingen, dorpsraden, inwonerscommissies, speeltuinver. waterschap, e.d.
Het Groenbeleidsplan is de basis voor de op te stellen beheerplannen. Na vaststelling van het plan
door de raad worden 2e helft van 2020 de bijbehorende beheerplannen voor de onderdelen groen,
bomen, grassen, watergangen en hondenvoorzieningen opgesteld. De vaststelling van de
beheerplannen is een bevoegdheid van het college.
Consequenties
Door het opstellen van het Groenbeleidsplan 2021 t/m 2025 worden in heel de gemeente West Betuwe
op het gebied van groen overal dezelfde uitgangspunten en kwaliteiten voor de openbare ruimte
gehanteerd.
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Financiën
In het Beleidsplan worden 3 varianten opgenomen (minimaal, basis en maximaal) zodat de gewenste
keuze kan worden gemaakt tussen kwaliteit, ambitie en geld. Ook worden een aantal draaiknoppen
opgenomen zodat op verschillende onderdelen maatwerk kan worden geleverd.
Communicatie
Inwoners en belangenorganisaties zijn uitgenodigd mee te praten over het groenbeleid. De
belangenorganisaties zijn 12 december 2019 uitgenodigd voor een informatieavond. En alle inwoners
worden 22 januari 2020 uitgenodigd. Hierbij zijn ook de belangenorganisaties weer uitgenodigd. Alle
geïnteresseerden zijn ook welkom bij de beeldvormende avond voor de gemeenteraad op 4 februari
2020.
De inwoners zijn via het huis aan huis blad en de website geïnformeerd over de mogelijkheid mee te
praten over het groenbeleid. Ook is er een storymap via de website beschikbaar waarop inwoners de
voortgang van het hele traject kunnen volgen.
Vervolg

- Op woensdag 22 januari a.s. om 19.30 uur wordt er voor alle inwoners een inwonersavond
gehouden in de Raadzaal in Geldermalsen.
- Op dinsdag 4 februari 2020 wordt er een beeldvormende raad gehouden over het
Groenbeleidsplan in de Schildkamp in Asperen.
- 28 maart 2020 excursie met de raad
- April/mei behandeling college
- Juni behandeling/vaststelling raad
- Opstellen beheerplannen 2e helft 2020
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