Amendement

Art. 34 Reglement van Orde
Datum raadsvergadering: 20 april 2021
Raadsvoorstel: Startnotitie Programma Groen
Ondergetekende(n) stellen het volgende amendement voor:
Het besluit te vervangen door:
De startnotitie groen gewijzigd vast te stellen met inachtneming van de volgende
wijzigingen:
1. Aan figuur 1 (p.4) worden aan de meest rechtse kolom toegevoegd: REKS en
(Omgevings)programma Water;
2. 'Het natuurbod is een parallel spoor dat we in regionaal verband verder uitvoering
geven' (p.5) wordt gewijzigd in: 'Het natuurbod is een parallel spoor dat we in
regionaal verband verder uitvoering geven, nadat de raad daarvoor de
uitgangspunten heeft bepaald.'
3. 'In het groenstructuurplan worden de verschillende waarden van groen beschreven.
Deze sluiten nog steeds aan bij de huidige visie op groen.' (p.6) en de daarna
volgende opsomming worden vervangen door de volgende tekst en opsomming:
'Door een combinatie van bestaand beleid in het Groenstructuurplan en nieuw beleid
gaan we voor de toekomst uit van de volgende waarden:
Groen als visitekaartje
Functioneel groen
Basiskwaliteit groen waarborgen
Biodiversiteit
Klimaatadaptatie
Verbondenheid met het omliggend landschap
Beheerbaar en betaalbaar groen'
5. De voorlaatste en voorvoorlaatste alinea op pagina 6 worden verwijderd ('Deze
waarden ... groenstructuren aangevuld');
6. De zin 'Kwaliteit is daarbij uiteindelijk belangrijker dan kwantiteit' (p.7,
uitgangspunt 2.3) wordt vervangen door: 'Kwaliteit bij de aanplant van bomen,
heesters en struiken is belangrijker dan kwantiteit.'
7. Na de woorden 'wordt opgesteld.' (p.8, uitgangspunt 3) wordt toegevoegd: 'Bij
nieuwe aanplant en vervanging zoeken we naar meer variatie in soorten, passend
bij die omgeving.'
8. Na 'koppelen van budgetten.' (p. 8, uitgangspunt 4) wordt toegevoegd: 'Het
kapbeleid wordt zodanig aangepast dat ook wordt voorzien in een bijdrage aan
CO2-neutraliteit in de periode tot 2050'.
9. Op pagina 9 wordt een uitgangspunt 5.3 toegevoegd: 'Beheer en onderhoud maken
dat het groen verkeersveilig is en vrij van exoten, afval en ongedierte.'
10. Na '2022 en verder' (p. 10, hoofdstuk 6) wordt de volgende passage toegevoegd:
'Het college rapporteert jaarlijks over de bereikte doelen en ingezette middelen aan
de raad. Het Programma Groen wordt driejaarlijks geëvalueerd door de raad. Bij de
uitvoering van de evaluatie wordt het inwonerpanel bevraagd en in overleg met het
B-Team een toetsingskader opgesteld.
Toelichting:

1. Het is belangrijk een goed overzicht te hebben van alle relaties in programma’s
maar ook wet natuurbescherming met habitatrichtlijn, Vogelrichtlijn maar ook lijst
invasieve soorten.
2. Hier wordt nu gesuggereerd dat de regio voorgaat op de gemeente. Het is
belangrijk dat Goirle haar kaders meegeeft aan de portefeuillehouder in het
regionaal overleg.
3. Sommige waarden zijn in het groenstructuurplan niet eenduidig geformuleerd en
soms een herhaling. Dat wordt hier hersteld. Aan alle waarden wordt zo dezelfde
waarde toegekend.
4. Deze alinea's zijn een doublure met wat ervoor staat.
5. Nu lijkt er te veel nadruk te liggen op bomen, ook heesters zijn echter zeer
belangrijk. Hiervoor is tevens van belang de dimensies van kwaliteit en
functionaliteit goed te benoemen.
6. Variatie in soorten is zeer belangrijk maar het is evenzeer van belang soorten te
kiezen die goed passen bij de ondergrond, watersituatie en direct omliggende
omgeving.
7. Een gemiddelde volwassen boom legt 20kg CO2 vast. Het compenseren daarvan
voor de periode tot 2032 vergt het planten van ca. 10 jonge bomen. Iedere
kapvergunning zou gepaard moeten gaan van een compenserende aanplant.
8. Nu wordt te veel de suggestie gewekt dat als het maar ruig wordt er niet meer naar
omgekeken hoeft te worden. Dat is niet wenselijk.
9. De raad moet in staat zijn de effectiviteit van dit soort programma’s te toetsen.
Door het programma driejaarlijks te toetsen wordt helder of het groen zich
ontwikkeld conform de geformuleerde uitgangspunten. Daartoe zou ook een
toetsingskader opgesteld moeten worden. Door jaarlijks te rapporteren wordt het
college doorlopend uitgedaagd na te denken over de waarde die programma
jaarlijks toevoegt. Dat kan reden zijn om bij te sturen.
Ondertekening en naam:

Mark van Oosterwijk
Pro Actief Goirle

