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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Als gemeente profileren we ons als groene gemeente in een stedelijke omgeving. We staan voor een 
kwalitatief hoogwaardige en duurzame openbare ruimte. In de raad van 9 november is de motie 
‘Regels voor bomen en groen’ aangenomen. Hierin wordt opgeroepen om het huidige groenbeleid 
tegen het licht aan te houden en na te gaan of dit nog aan de huidige tijdsgeest voldoet. Medio 2019 is 
door de raad ook de motie aangenomen om biodiversiteit te bevorderen. Beide moties springen in op 
de veranderingen en ontwikkelingen die we de afgelopen jaren zien bij het groenbeheer. 
Klimaatverandering, een steeds verdere terugloop in biodiversiteit, steeds meer druk op de openbare 
ruimte en de beheerbudgetten maakt het noodzakelijk om onze huidige plannen tegen het licht aan te 
houden. Over de uitkomst van deze verkenning informeren we u graag via deze raadsinformatiebrief. 
 
KERNBOODSCHAP 
De huidige groen- en boombeleidsplannen sluiten niet meer aan op de huidige tijdsgeest. Om ons 
groenareaal en onze bomen in de komende jaren duurzaam te beheren, is het nodig deze plannen te 
actualiseren.  
 
TOELICHTING 
Na inventarisatie van de belangrijkste beleidsdocumenten blijken veel beleidsplannen al 10 jaar of 
ouder te zijn. Ze sluiten daarmee maar beperkt aan bij de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van 
groen en bomen zoals biodiversiteit, ecologische beheer, klimaatverandering en de toegenomen druk 
op de openbare ruimte. Om duidelijke kaders te krijgen hoe we als gemeente met groen omgaan en 
hoe we nieuwe ontwikkelingen vormgeven, dienen de huidige beleidsplannen geactualiseerd te 
worden. Dit zorgt voor aansluiting op de nieuwste ontwikkelingen en creërt duidelijkheid waar we als 
gemeente onze energie en middelen aan willen spenderen. Zo zorgen we er mede voor dat onze 
openbare ruimte voor de toekomst groen en hoogwaardig blijft.  
 
CONSEQUENTIES 
Om het groenbeheer toekomstbestendig te maken, gaan we nieuwe groen uitvoeringskaders 
opstellen. Onderdeel van deze kaders zijn o.a. klimaatverandering, ecologie, biodiversiteit en het 
financieel meerjarenperspectief van de gemeente. Daarnaast worden de verschillende 
beleidsdocumenten die al aanwezig zijn op het gebied van groen- en boombeheer integraal onderdeel 
van het nieuwe uitvoeringskader en worden deze indien nodig geactualiseerd. De nieuwe kaders 
dienen daarbij direct te voldoen aan de nieuwe Omgevingswet.    
 



VERVOLG 
Om duidelijk te krijgen welke onderwerpen onderdeel zijn van de nieuwe uitvoeringskaders wordt in de 
komende weken een bestuurlijk opdrachtdocument opgesteld. Deze wordt door het college 
vastgesteld en ter informatie aan u toegestuurd. In dit document wordt minimaal aangegeven waar de 
nieuwe uitvoeringskaders aan dienen te voldoen, wat binnen de opdracht valt, op welke wijze 
participatie vorm wordt gegeven en hoe de verwachte planning eruit ziet. De ambtelijke inzet voor dit 
project wordt ingeschat op zo’n 750 uur en is beschikbaar vanuit de bestaande formatie. We 
verwachten voor dit project ca. €10.000 aan specialistische hulp te moeten inhuren. Hiervoor is 
dekking aanwezig binnen de bestaande begroting. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
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