Raadsvergadering 25 april 2016
Nr.: 10

AAN de gemeenteraad

Onderwerp: Vaststellen Groenbeleidsplan 2016-2020

Portefeuillehouder: Wethouder P. Prins

Ter inzage liggende stukken:
Groenbeleidsplan 2016-2020, inclusief bijlagen.

Voorstel:
- Het Groenbeleidsplan 2016-2020, inclusief de bijlagen, vaststellen.
- Na vaststelling het plan toe te zenden aan de provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest en de inspectie Leefomgeving en Transport en omliggende gemeenten.
- Het plan ter inzage leggen door de vaststelling bekend te maken in een dag- of nieuwsblad.
- Voor de uitvoering van de agenda 2016-2017 een bedrag te reserveren van € 25.000.

Toelichting:
Inleiding:
Het groenbeleidsplan 2016-2020 is gereed om te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Het
concept Groenbeleidsplan is reeds in de raadscommissie van 7 december 2015 besproken.
Opmerkingen die toen zijn gemaakt, zijn verwerkt in het definitieve plan.
Het concept beleidsplan is op 16 maart 2016 besproken met externe belanghebbenden
(verenigingen dorpsbelangen, natuurorganisaties, onze partners in het groen). Ook de
opmerkingen die daarbij zijn gemaakt zijn verwerkt in het plan.
Overwegingen:
Het Groenbeleidsplan is een planvorm met een (beleids)sturend en richtinggevend karakter. Met
het vaststellen van de inhoud van het plan legt het gemeentebestuur zijn beleid met betrekking tot
het openbaar groen vast voor de periode 2016-2020. Hiermee wordt het Groenbeleidsplan het
uitgangspunt in toekomstige discussies over het groen en de basis voor het groen in nieuwe
plannen. Het zorgt voor borging van het waardevolle groen door het hieraan toekennen van het
juiste gewicht als het gaat om de weging van de verschillende belangen. Het plan wordt
vastgesteld door de gemeenteraad van Loppersum.

Plan van aanpak:
Het team Beheer Openbare Ruimte van de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling
heeft dit Groenbeleidsplan opgesteld. Om te zorgen voor een voldoende brede input vanuit zowel
de eigen organisatie als vanuit belangenverenigingen en inwoners is gekozen voor de volgende
werkwijze:
• Een compacte en slagvaardige gemeentelijke projectgroep bestaande uit de senior beleidsmedewerker Beheer Openbare Ruimte (steller van het plan), de medewerker beheer voor het
groene vakgebied, de coördinator van de buitendienst en de communicatieadviseur.
• Aan het begin van het planproces zijn meerdere brainstormsessies gehouden over de beoogde
onderwerpen en inhoud van het Groenbeleidsplan. Aan deze sessies namen deel vertegenwoordigers van andere vakdisciplines (milieu, recreatie, civiele werken, onderhoud/buitendienst,
grondzaken), onze partners in het groen (werkvoorzieningsschap Fivelingo en groenvoorziening
A.J. van der Werf), Landschapsbeheer Groningen, Werkpro Ewsum, de verenigingen dorpsbelangen, de verschillende vrijwilligersgroepen in het groen en de raadscommissie.
Centraal in het beleidsplan staat de bewonersparticipatie ("Samendoen voor beter groen").
Hiermee wordt ingezet op vergaande participatie en eigen verantwoordelijkheid van dorpen en
bewoners, waarbij de gemeente daar waar mogelijk en wenselijk adviseert en faciliteert.
Risico's:
Na vaststelling heeft de gemeente Loppersum een actueel Groenbeleidsplan.
Financiële dekking:
Het groenbeleid wordt uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten. De projecten worden
bekostigd binnen de begroting 2016.

Loppersum, 12 april 2016
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Loppersum,
A. Rodenboog, burgemeester.
J.H. Bonnema, secretaris.
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De raad van de gemeente Loppersum;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 april 2016;
besluit:
- Het Groenbeleidsplan 2016-2020 vast te stellen.
- Hierna het plan toe te zenden aan de provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest en de
inspectie Leefomgeving en Transport en omliggende gemeenten.
- Het plan ter inzage leggen door de vaststelling bekend te maken in een dag- of nieuwsblad.
- Voor de uitvoering agenda 2016-2017 een bedrag van € 25.000 te reserveren.
- Begrotingswijziging van de begroting 2016 goed te keuren.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van de gemeente Loppersum
gehouden op 25 april 2016, nr. 10.
De raad voornoemd,

A. Rodenboog, voorzitter.

R.S. Bosma, griffier.
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