Raadsvoorstel (gewijzigd)
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 1158035

Sliedrecht, 25 februari 2014

Onderwerp:
Startnotitie t.b.v. het opstellen van een geactualiseerd groenbeleidsplan
Beslispunten
1. De aanpak om te komen tot een actualisatie van het groenbeleidsplan zoals beschreven in de
aangepaste startnotitie vast te stellen.

Samenvatting
De bestaande groenstructuur is zeer bepalend voor de kwaliteit van wonen, werken en recreëren in
Sliedrecht. In de beleving vormt het groen een onmisbaar element in de gemeente.
Het Groenbeleidsplan 2003 vormt tot op heden de basis voor de na te streven groenstructuur. In dit
kader geeft het de uitgangspunten met betrekking tot het groen voor zowel het reguliere beheer als
reconstructies. Het plan vormt ook een belangrijk toetsingskader bij de belangenafwegingen tussen
groene en overige functies en voor de bescherming van bomen.
De afgelopen 10 jaar is nieuw beleid vastgesteld, zijn wet- en regelgeving veranderd en is er behoefte
aan een nadere uitwerking van enkele thema’s. Het huidige groenbeleidsplan dateert van 1 september
2003 en is derhalve toe aan actualisering.
Inleiding
Het Groenbeleidsplan 2003 vormt tot op heden de basis voor de na te streven groenstructuur. In dit
kader geeft het de uitgangspunten met betrekking tot het groen voor zowel het reguliere beheer als
reconstructies. Het plan vormt ook een belangrijk toetsingskader bij de belangenafwegingen tussen
groene en overige functies en voor de bescherming van bomen.
Beoogd effect
In te stemmen met de aanpak om te komen tot een actualisatie van het huidige groenbeleidsplan.
Argumenten
1.1 Via de bijgevoegde, concept startnotitie wordt uw raad in de positie gebracht randvoorwaarden
aan het opstellen van een geactualiseerd groenbeleidsplan te stellen.
Tijdens de opiniërende raadsvergadering van 28 januari 2014 is gesproken over het voorstel. De
gewenste (toegezegde) aanpassingen zijn verwerkt. De wijzigingen zijn in vette tekst aangegeven
in de bijgesloten aangepaste startnotitie.

-2Kanttekeningen
N.v.t.

Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:
 Financiële kaders
N.v.t. , zie startnotitie


Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders
Zie startnotitie



Tijdspad, monitoring en evaluatie
Zie startnotitie

Communicatie
We willen de samenleving actief betrekken bij het opstellen van het groenbeleidsplan. Via ons
netwerk van wijkplatforms gaan we de inwoners consulteren over de actualisatie van het groenbeleid.
Daarnaast zullen we diverse stakeholders benaderen door overleggen e.d. te organiseren.
Het concept beleidsplan zal tevens zes weken ter inzage liggen voor het indienen van zienswijzen.
Daarna wordt het ontwerp ter behandeling en vaststelling aan de raad aangeboden.

Vervolg
De verwachting is dat het geactualiseerde groenbeleidsplan het vierde kwartaal 2014 ter vaststelling
aan de raad aangeboden kan worden.

Eerdere besluiten/behandeling raad
Niet van toepassing

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De burgemeester,
De secretaris,

drs. C.A. de Haas MBA

drs. A.P.J. van Hemmen

Bijlagen:
Conceptraadsbesluit met de volgende bijlage:
1. Aangepaste Startnotitie Actualisatie groenbeleidsplan

