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Startnotitie groenbeleidsplan

Voorgesteld besluit

1. De raad voor te stellen om in te stemmen met de startnotitie voor het opstellen van een 
geactualiseerd groenbeleidsplan.

Inhoud
Inleiding
Het groenbeleidsplan van de gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt herzien. Het huidige plan 
dateert uit 2007. Veel van de genoemde doelen zijn gehaald en omschreven projecten zijn uitgevoerd 
zoals het onlangs gerenoveerde Peulenpark. Niet alles wat in het plan is omschreven is uitgevoerd. In 
de bijlage is een evaluatie van het plan opgenomen.

Het groenbeleidsplan is een plan waarin de uitgangspunten voor de groenvoorziening voor de 
komende 10 jaar worden vastgelegd. Het groenbeleidsplan zet deze afspraken in grote lijnen uiteen. 
Er staat dus niet in detail genoemd waar bijvoorbeeld een bepaalde boom of struik geplant wordt.

We leven in een heel andere tijd dan in de periode waarin het huidige plan is vastgesteld. Andere 
thema's vragen de aandacht zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit, duurzaamheid, beeldkwaliteit en 
samenwerking. Allemaal zaken waar het huidige plan geen of in veel mindere mate aandacht aan 
werd besteed. In 2022 zal de Omgevingswet zijn intrede doen. De planning voor het opstellen van de 
Omgevingsvisie loopt voor op het opstellen van het groenbeleidsplan. De visie zoals deze wordt 
genoemd in de Nota Ruimte zal in hoofdlijn waarschijnlijk ook het uitgangspunt wordt van de 
omgevingsvisie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De uitwerking van de omgevingsvisie kan 
in het groenbeleidsplan verder gestalte krijgen en later in het omgevingsplan verankerd worden.

Beoogd effect
Vaststellen van doelen waarop het te actualiseren groenbeleidsplan in moet gaan.

Argumenten
1.1 Het huidige groenbeleidsplan is toe aan actualisatie. 

We leven in een andere tijd met andere vraagstukken die in het plan van 2007 geen of minder 
aandacht krijgen. Actualisatie is nodig om aan te sluiten bij huidige vraagstukken en het stellen van 
nieuwe doelen.
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1.2 Raad wordt betrokken bij actualisatie.

Voor het opstellen van het plan stelt het college aan de raad de beoogde doelen voor en stelt het de 
raad in de mogelijkheid om doelen te wijzigen, aan te vullen, te benadrukten of nieuwe doelen toe te 
voegen.

1.3 Vaststellen van doelen is noodzakelijk.

In de startnotitie zijn een achttal doelen genoemd als voorstel waar het groenbeleidsplan op in moet 
gaan. De doelen dienen als uitgangspunt voor de verdere uitwerking te worden vastgesteld.

 

1.4 Startnotitie gaat in op betrokkenheid van raad en bewoners.

Op welke wijze de belangengroepen, bewoners en de raad wordt betrokken bij het opstellen van het 
plan staat aangegeven in de startnotitie.

Kanttekeningen
nvt

Financiële informatie
nvt

Communicatie
Na het vaststellen van het B&W-besluit om de startnotitie door te geleiden naar de raad zal de tekst 
onder Uit het Gemeentehuis worden gepubliceerd. 

Bewoners zullen met enige regelmaat op de hoogte worden gesteld over de vorderingen van het 
opstellen van het groenbeleidsplan. Actief wordt de mening van de bewoners gezocht op 
onderwerpen die relevant zijn voor het opstellen van het plan. Voor het opstellen van het plan zal 
gewerkt worden met een klankbordgroep waarin enkele belangengroepen en betrokken burgers mee 
denken met het opstellen van het plan. 

Indien nodig zal de raad tussentijds worden geïnformeerd en worden betrokken bij de opstelling van 
het plan.

Vervolg
De startnotitie zal in de Ontmoeting van 17 juni as en Het Debat en Het Besluit van de raad op 1 juli as 
worden behandeld. 

Openbaar
Ja

Bijlagen
1. evaluatie groenbeleidsplan 2007.pdf 
2. startnotitie actualisatie groenbeleidsplan.pdf 
3. Presentatie evaluatie en startnotitie groenbeleidsplan 

 Niet digitale bijlagen
Het huidige groenbeleidsplan is te raadplegen via de volgende onderstaande link:
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https://www.hardinxveld-
giessendam.nl/Bestuur/Bestuur/Regelgeving/Relevante_pagina_s/Beleidsnota_s/Groenbeleidsplan
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