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Raadsvoorstel
Onderwerp: Startnotitie Nieuw Groenbeleid Gemeente Bergen 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − in te stemmen met de Startnotitie Nieuw Groenbeleid Gemeente Bergen; 

− in te stemmen met de opzet waarbij eerst een overkoepelend kader 
wordt opgesteld en vervolgens in een participatief proces een uitwerking 
per kern plaatsvindt. 

 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Aanleiding 
In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om te komen tot nieuw groenbeleid:   
 
“Een nieuw groenbeleidsplan moet de basis vormen voor de groenstructuur en een kader 
bieden voor het groenbeheer. Actuele thema’s hierbij zijn beeldkwaliteit, ecologisch 
bermbeheer, onkruidbestrijding en het betrekken van inwoners.” 
 
Opzet 
In bijgaande startnotitie 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 
(bermenbeleid). 
 
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. 
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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. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
 
Er wordt met behulp van een intensief participatief proces een nieuw groenbeleidsplan 
opgesteld. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 opiniërend: 
 kaderstellend: Het college wenst de mening van uw raad te vernemen over het 

proces van het opstellen van een nieuw groenbeleidsplan. 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.:  

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten: BUCH 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Tijdens het proces van het opstellen van het nieuwe groenbeleid vindt de overgang naar de 
BUCH-organisatie plaats. Dit maakt een goede afstemming in BUCH-verband noodzakelijk. 
Daarom worden al tijdens het deel van het proces dat in 2016 plaatsvindt, BUCH-collega’s 
betrokken bij het opstellen van het nieuwe groenbeleid. 
 
Burgerparticipatie: ja 
Er vindt een intensief participatietraject plaats per kern. Er wordt gezocht naar een geschikte 
methode om bewoners constructief te laten nadenken over hun groene omgeving.  
 
Mensen worden daarnaast uitgedaagd om mee te denken over hoe ze zelf een bijdrage 
kunnen leveren aan de realisatie van hun ideeën. 
 
Externe communicatie: ja 
Voorafgaand aan het participatiedeel wordt een communicatieplan opgesteld, waarin het 
bereiken en informeren van bewoners centraal staat. 
 
Extern overleg gevoerd met: Gemeente Alkmaar, gemeente Heerhugowaard.  
Collega’s uit de overige BUCH-gemeenten worden meegenomen bij de totstandkoming van 
het overkoepelend kader en de voorbereiding van het participatiedeel. 
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5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er wordt gekozen voor een participatief proces. Hierin zit de keuze om bewoners een 
belangrijke rol te geven bij de uitwerking van het groenbeleid in hun kern. Een alternatieve 
aanpak is een proces waarbij het participatiedeel minder intensief is. 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Het overkoepelend deel wordt opgesteld in de tweede helft van 2016. In het vierde kwartaal 
wordt dit deel ter vaststelling aan de raad aangeboden.  
 
Vervolgens start de uitwerking in de kernen. Per kern is dit een proces van enkele maanden. 
Wanneer deze trajecten gelijk oplopen kan dit proces in het derde kwartaal van 2017 worden 
afgerond. Bij een meer gefaseerde uitwerking kent dit deel een langere doorlooptijd. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Voor het opstellen van het eerste deel, het overkoepelend kader, is voor 2016 €15.000,- 
opgenomen in de begroting. Dit wordt gebruikt voor de inzet van externe ondersteuning en 
het opstellen van kaartmateriaal. 
 
Voor 2017 is nog geen budget opgenomen in de begroting. Het benodigde budget is 
afhankelijk van de vorm waarin de uitwerking per kern plaatsvindt en de mogelijke 
ondersteuning daarbij door externen. Hiervoor wordt een raming gemaakt wanneer dit 
participatiedeel nader is voorbereid. Bij het vaststellen van het overkoepelend deel van het 
groenbeleidsplan wordt tevens de opzet en raming voor het participatiedeel ter vaststelling 
voorgelegd. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? nee 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris): n.v.t. 

 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het opstellen van nieuw groenbeleid is opgenomen in het coalitieakkoord. Er is een gekozen 
voor een proces met intensieve participatie. 
 
Bijlage:  
Kernboodschap 
Startnotitie Nieuw Groenbeleid Gemeente Bergen 
 
 
Bergen, 17 mei 2016 
 
College van Bergen 
 
 
M.J. Pothast      drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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