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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
de vaststelling van het Programma groen door het college op 23 november 2021 
 
Inleiding 
Het groenbeleid van de gemeente Goirle was aan vernieuwing toe. In maart 2014 heeft de 
gemeenteraad het Groenstructuurplan vastgesteld. Sinds die tijd zijn er zaken veranderd in het 
groen, met name op het gebied van klimaat en biodiversiteit, en zijn er wijken bij gekomen. Met 
name de nieuwe thema’s klimaatverandering en biodiversiteitsherstel hebben impact op ons 
openbaar groen en hoe we hiermee omgaan. In de Omgevingsvisie die in concept is vastgesteld door 
de gemeenteraad, zijn algemene ambities voor het groen geformuleerd. Om die ambities te vertalen 
naar concrete doelen, is er nu een Programma groen opgesteld. Dit programma komt in de plaats 
van het oude Groenstuctuurplan.  
 
Informatie 
Uw raad heeft in de besluitvormende vergadering van 5 oktober 2021 vastgesteld dat de startnotitie 
voldoende doorvertaling heeft gekregen in het Programma groen. 
In de oordeelsvormende raadsvergadering van 21 september jl. zijn opmerkingen gemaakt bij het 
Programma. Deze inhoudelijke punten zijn niet letterlijk verwerkt in het Programma groen. De 
genoemde punten worden wel meegenomen bij de uitwerking van het Uitvoeringsprogramma.  
 
Er is een kleine wijziging aangebracht naar aanleiding van de zienswijzen op de Omgevingsvisie 
De groenstructuurkaart bij het Programma groen moet overeen komen met de ruimtelijke 
kwaliteiten die op de verbeelding van de Omgevingsvisie zijn opgenomen. Het college heeft besloten 
om op basis van de zienswijzen op de Omgevingsvisie de status van ‘waardevol particulier groen’ op 
de binnenterreinen in Riel te verwijderen. Het kaartbeeld van de groenstructuur in Riel (kaart 15) is 
daarop aangepast. Op 21 december wordt de Omgevingsvisie behandeld in de raad. Dan pas zal 
blijken of uw raad instemt met onder andere deze wijziging. Mocht dat niet zo zijn, dan worden de 
kaartbeelden van zowel de Omgevingsvisie als die van de groenstructuurkaart van het Programma 
groen alsnog op dit punt aangepast.  
 
Het oude groenstructuurplan van 2014 met bijbehorende groenstructuurkaarten heeft nu geen 
status meer. Het groenstructuurplan moet door uw raad worden ingetrokken. Daarvoor wordt een 
apart raadsvoorstel ingediend voor de raadsvergadering (hamerraad) van 18 januari 2022. 
 
De ambities uit het programma groen worden doorvertaald naar een uitvoeringsagenda. In de 
uitvoeringsagenda worden maatregelen benoemd met daarbij de benodigde financiële middelen om 
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de in dit programma gestelde ambities te bereiken. Deze uitvoeringsagenda wordt op een later 
moment door het college vastgesteld. Het college zal uw raad daarover t.z.t. informeren.  
 
Vervolg 
Als uitwerking van dit Programma wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld met daarin 
maatregelen en de benodigde financiële middelen om de in dit programma gestelde ambities te 
bereiken.  
Beleidsmatig wordt vanaf nu wel uitvoering gegeven aan het programma binnen de reguliere 
werkzaamheden van advies en onderhoud. 
 
Communicatie 
Inwoners worden over deze beleidswijziging geïnformeerd via berichtgeving in het Goirles Belang en 
via onze website. 
 
 
Bijlagen 
1. Programma groen en bijbehorende groenstructuurkaart 


