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Onderwerp 
Programma groen 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
23 juli 2021 14 September 2021   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
1. Kennis nemen van het concept Programma groen; 
2. Vast te stellen dat de startnotitie voldoende doorvertaling heeft gekregen in dit programma. 

 
Inleiding 
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.  
 
Argumenten 
1.1  Het Programma groen beschrijft de waarde van groen in onze gemeente en hoe we dat 
kunnen behouden 
Goirle is een groene gemeente en daar zijn we trots op. Groen draagt bij aan een gezonde en prettige 
leefomgeving. Groen speelt steeds meer een rol bij klimaatadaptatie (hittestress) en het vergroten 
van de biodiversiteit. Om het groen ook voor de toekomst te beschermen, tegen 
klimaatveranderingen en verstedelijking, moeten we bewuste keuzes maken. Er wordt een ambitie 
uitgesproken om groen in stand te houden. 
 
1.2  Het Programma groen concretiseert de visie en ambities zoals die zijn vastgesteld in de 
concept omgevingsvisie 
In de omgevingsvisie worden op hoofdlijnen uitspraken gedaan over de waarde van groen in onze 
leefomgeving, over klimaat en biodiversiteit. In dit programma worden de ambities verder 
doorvertaald naar de praktijk in onze dorpen. 
 

1.3  Het programma is een doorvertaling van de Startnotitie programma groen  
Op 20 april 2021 heeft de raad de startnotitie vastgesteld met daarbij wel enkele 
aanvullingen. De uitgangspunten uit de startnotitie en de daarbij gemaakte opmerkingen zijn 
vertaald in dit programma. 
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1.4  Dit Programma is tot stand gekomen in overleg met verschillende betrokkenen 
In de aanloop naar dit Programma groen is gesproken met verschillende betrokkenen, zie ook 
communicatie. Mensen die in hun werk of privé te maken hebben met groen, hebben hun ideeën en 
ervaringen gedeeld en hebben meegedacht over gewenste ontwikkelingen. Alle input bij elkaar heeft 
geleid tot dit programma met inhoudelijke keuzes. 
 
 
2.1  Het programma is een doorvertaling van de Startnotitie programma groen  
Op 20 april 2021 heeft de raad de startnotitie vastgesteld met daarbij wel enkele aanvullingen. De 
uitgangspunten uit de startnotitie en de daarbij gemaakte opmerkingen zijn vertaald in dit 
programma. 
 
 
Kanttekeningen 
1.1  Concrete maatregelen worden nog niet genoemd, die worden uitgewerkt in een 
Uitvoeringsagenda 
In het Programma groen wordt de visie vertaald in doelen voor de komende jaren. Wat we precies 
moeten doen om die doelen te realiseren, wordt in een uitvoeringsagenda opgenomen. Ook de 
financiële middelen worden daarin meegenomen. In hoeverre de ambities kunnen worden 
waargemaakt, zal blijken bij de vaststelling van het uitvoeringsprogramma.  
 
 
Financiën 
Het Programma groen heeft geen financiële consequenties. Het programma is opgesteld binnen de 
beschikbare middelen en ambtelijke uren. Uitvoering van het programma is nu nog niet aan de orde, 
daarvoor wordt een aparte uitvoeringsagenda gemaakt. De bedragen die daaraan gekoppeld zijn, 
worden later met een kredietvoorstel of via de begroting voorgelegd aan de raad. Beleidsmatig 
wordt nu wel uitvoering gegeven aan het programma binnen de reguliere werkzaamheden van 
advies en onderhoud. 
 
Samenwerking 
Niet van toepassing  
 
Communicatie 
In de aanloop naar dit Programma groen is gesproken met verschillende betrokkenen uit het 
werkveld. Diamantgroep en collega’s van groenbeheer hebben hun ideeën geleverd. We hebben een 
bijeenkomst gehad met hoveniers. Er is een lente-café geweest waarbij inwoners hun ideeën over 
het groen konden inbrengen. We hebben gesproken met ondernemers uit het centrum. Ook zijn er 
bij de bijeenkomsten in het kader van de omgevingsvisie veel wensen en voorstellen geuit met 
betrekking tot groen en openbare ruimte. En de collega’s van water en klimaat, stedenbouw en 
duurzaamheid zijn betrokken bij dit beleid.  

 
Uit de vragenlijst die in juli 2021 is gehouden onder inwoners van de gemeente Goirle kwam 
naar voren dat zij graag meer weten over de mogelijke klimaatmaatregelen die ze zelf 
kunnen nemen. Om hun tuin of balkon groener te maken. Of om bij te dragen aan meer 
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biodiversiteit (vlinders en insecten). In de communicatie richten we ons daarop. We stellen 
een kernboodschap op waarin we uitleggen aan inwoners en ondernemers waarom we 
groen belangrijk vinden, wat we hier als gemeente aan doen en wat inwoners zelf kunnen 
doen. Dit laten we terugkomen in de communicatie uitingen over dit onderwerp. Voor de 
concrete communicatieacties is het nog op te stellen uitvoeringsprogramma Groen de 
leidraad. We zoeken hierin ook de samenwerking op met partijen zoals de stichting 
biodiversiteit Goirle en Riel.   
 
 
Vervolg 
Na consultatie van de raad zal het definitieve Programma groen worden vastgesteld door het college. 
Daarna wordt er een uitvoeringsagenda opgesteld met daarin maatregelen en benodigde financiële 
middelen. Deze uitvoeringsagenda wordt op een later moment bestuurlijk ingebracht. 
 
 
Bijlagen 
Concept Programma groen 
 
 
 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 augustus 2021 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
1. Kennis te nemen van het concept Programma groen. 
2. Vast te stellen dat de startnotitie voldoende doorvertaling heeft gekregen in dit programma. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 5 oktober 2021. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


