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Aan de gemeenteraad,
Voorstel
1. de startnotitie Programma groen vast te stellen
Inleiding

Groenvoorzieningen dragen in hoge mate bij aan het goed toeven in Goirle. Er zijn echter
verschillende ontwikkelingen benoemd in de Omgevingsvisie die impact hebben op het
groenbeleid. Het huidige groenbeleid is daarom aan een actualisatie toe. Klimaatadaptatie
en biodiversiteit zijn de belangrijkste thema’s die in het nieuwe groenbeleid een plek
moeten krijgen. In het kader van de nieuwe omgevingswet wordt dit nieuwe groenbeleid
opgenomen in een Programma groen, als uitwerking van de Omgevingsvisie.
Om de kaders voor het Programma groen scherp te krijgen is er een startnotitie geschreven.
In de startnotitie wordt beschreven wat we willen bereiken en worden uitgangspunten aan
de raad voorgelegd. Het is van belang dat de raad de kaders voor de beleidsvisie bepaalt.
Het groenbeleid is een thema waar alle inwoners een mening over hebben, en die nogal ver
uiteen kunnen liggen.
Argumenten
1.1
Met de startnotitie stelt de raad uitgangspunten vast die de basis vormen voor het op
te stellen Programma groen
Het doel van de startnotitie is om het kader voor het Programma groen af te stemmen met
de raad. Het Programma groen is een verdere uitwerking van de Omgevingsvisie. Op deze
manier heeft de raad de mogelijkheid om de kaders vanuit de omgevingsvisie op groen
verder aan te scherpen en door te vertalen naar concrete ambities. In de startnotitie worden
uitgangspunten voorgelegd waarbij gevraagd wordt in te stemmen of desgewenst te
wijzigen. In het (concept) Programma groen wordt verder uitgewerkt wat de gevolgen zijn
voor inrichting, beheer en onderhoud van het (openbaar) groen in onze gemeente. Daarbij
worden ook de financiële consequenties in beeld gebracht.
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1.2
Het advies past in het kader van de concept Omgevingsvisie
In de omgevingsvisie is op hoofdlijnen een ambitie bepaald voor een gemeente waarin het
‘Goed toeven’ is. Een groene leefomgeving is daar onderdeel van. In de Omgevingsvisie
worden ook ambities uitgesproken met betrekking tot klimaatadaptatie en biodiversiteit. Die
thema’s krijgen een plek bij de actualisatie van het Programma groen.
Kanttekeningen
1.1
Het College is bevoegd om een programma vast te stellen
Omdat werken met de nieuwe Omgevingswet voor iedereen nog een zoektocht is, willen we
de raad betrekken bij de uitwerking van de Omgevingsvisie in het instrument Programma
met als thema groen. In de door de raad vastgestelde Omgevingsvisie is op hoofdlijnen de
koers uitgezet. Omdat dit een van de eerste keren is (naast Programma Water en riolering)
dat er vanuit de omgevingsvisie een programma wordt gemaakt willen we ook de
Startnotitie door de raad laten vast stellen. Op deze manier kunnen we toetsen of de kaders
in de omgevingsvisie concreet genoeg zijn of en op welke punten dat er nog aanscherping
nodig is. Daarnaast kan de raad zich uitspreken over het proces. Het Programma groen
wordt formeel door het college vastgesteld. Tijdens het proces van de totstandkoming van
het programma wordt de raad geconsulteerd om inhoudelijk van gedachten te wisselen
over de koers en eventuele inhoudelijke speerpunten / onderwerpen met betrekking tot
groen.
Door het proces op deze manier te organiseren kunnen we de rol van college en raad in de
nieuwe Omgevingswet verder verkennen.
Financiën
Dit voorstel heeft geen directe financiële consequenties. In het programma komt wel een
uitvoeringsagenda met financiële gevolgen. Onderdelen uit de uitvoeringsagenda moeten
landen in de begroting, en dat is ook een reden waarom de raad in deze fase wordt
betrokken.
Samenwerking
Niet van toepassing
Communicatie
In het voortraject is al gesproken met hoveniers, inwoners en de stichting Biodiversiteit. In
het kader van de omgevingsvisie is ook al informatie opgehaald. Dit heeft geleid tot het
voorstel voor actualisatie van het groenbeleid. Wanneer de startnotitie is vastgesteld,
worden deze partners op de hoogte gehouden van het proces. We willen inwoners nogmaals
vragen om via een enquête mee te denken.
Vervolg
Na een positieve besluitvorming door de raad gaan we verder met het schrijven van het
concept Programma groen. De bevoegdheid voor het vaststellen van het Programma ligt bij
het college. Bij het tot stand komen van het programma wordt de raad geconsulteerd om
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inhoudelijk mee te denken en richting te geven aan inhoudelijke punten met betrekking tot
groen.
Bijlagen
1. Startnotitie programma groen

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

De raad van de gemeente Goirle;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 februari 2021
gelet op de Gemeentewet;
besluit:

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20 april 2021.

, de voorzitter

, de griffier
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