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Startnotitie nieuw groenbeleid 
 
Inleiding 
In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om te komen tot nieuw groenbeleid. In de 
Startnotitie Nieuw Groenbeleid Gemeente Bergen is het proces weergegeven om te komen 
tot een nieuw groenbeleidsplan. Het nieuwe groenbeleidsplan wordt een groeidocument. In 
een overkoepelend deel worden de gemeentebrede opgaven die er liggen uitgewerkt tot 
principes die van toepassing zijn op de hele gemeente. Vervolgens zijn de bewoners aan de 
beurt om over het groen in hun woonkern na te denken. 
 
Welke opgaven liggen er? 
Voor welke opgaven staan we de komende jaren als gemeente als het om openbaar groen 
gaat? In het groenbeleidsplan gaat een actualisatie plaatsvinden van de groenstructuur in de 
gemeente. Verder wordt een uitspraak gedaan over de gewenste kwaliteit van het groen. Er 
wordt invulling gegeven aan opgaven op het gebied van klimaatadaptatie, verhoging van de 
biodiversiteit (blij met de bij), vermindering onkruiddruk en het betrekken van inwoners bij het 
beheer van het groen. Een lokaal thema is de instandhouding van het Bergens wegprofiel. 
 
Inwoners over het groen in hun kern 
Binnen het kader dat in het eerste deel wordt opgesteld, vindt een uitwerking plaats in de 
kernen. Welke wensen hebben de bewoners voor het groen in hun dorp? Wat zijn sterke en 
zwakke punten van de huidige inrichting en beheer? Hoe ziet het groen er over vijf tot tien 
jaar uit? Hoe worden de algemene beleidsuitgangspunten lokaal vertaald? Samen met 
bewoners wordt naar het groen in de kernen gekeken. Er worden streefbeelden benoemd 
met een visie voor de korte en lange termijn. Ten slotte wordt er een uitvoeringsprogramma 
met concrete maatregelen opgesteld. 
 
Resultaat 
Het eindresultaat is een heldere en beknopte visie op de opgaven die er liggen voor het 
openbaar groen, met vervolgens een gedifferentieerde uitwerking per dorp en een concreet 
uitvoeringsprogramma. 
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