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Intrekken Groenstructuurplan 2014
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Datum raadsvergadering
7 december 2021 18 januari 2022

Aan de gemeenteraad,
Voorstel
1. Het Groenstructuurplan 2014 intrekken

Inleiding
Uw gemeenteraad heeft op 14 september jl. kennis genomen van het concept Programma groen en
uw raad heeft het voorstel voor het Programma groen op 5 oktober aangenomen (zie raadsbesluit
05-10-2012, 2021-015423). Dat programma is in de plaats gekomen van het vorige groenbeleid, het
Groenstructuurplan uit 2014. Het college van B&W heeft op 23 november jl. het Programma groen
vastgesteld en daarmee het Groenstructuurplan buiten werking gesteld. In het kader van de
omgevingswet zijn enkele bevoegdheden verschoven. Daardoor is een vergissing begaan die we in dit
voorstel herstellen. Het Groenstructuurplan is destijds in 2014 door uw raad vastgesteld (zie
raadsbesluit 11-03-2014) en zal daarom ook door uw raad ingetrokken moeten worden.
Argumenten
1.1 De gemeenteraad heeft het Groenstructuurplan in 2014 vastgesteld
Als het plan door de gemeenteraad is vastgesteld, is diezelfde raad ook bevoegd om het beleid weer
in te trekken op het moment dat er nieuw beleid voor in de plaats komt.
1.2 Het nieuwe Programma groen is in de plaats gekomen voor het Groenstructuurplan
In de plaats van het Groenstructuurplan is er nu een Programma groen. Dat is op 23 november jl.
door het College vastgesteld conform de bevoegdheden binnen de Omgevingswet.
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Communicatie
n.v.t.
Vervolg
n.v.t.
Bijlagen
Programma groen

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris
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Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 december 2021
gelet op de Gemeentewet;
besluit:
Conform: Het Groenstructuurplan 2014 is ingetrokken

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18 januari 2022.

, de voorzitter

, de griffier
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