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Voorgesteld raadsbesluit    
De raad besluit 

 
I. kennis te nemen van de inspraaknota over het groenplan Vitamine G; 

II. het groenplan Vitamine G vast te stellen.  

 

 

 
 Samenvatting     

We hebben een groenplan  gemaakt waarmee we invulling geven aan de grote groene 
ambities uit het coalitieakkoord. In het groenplan hebben we deze grote ambitie meer handen en voeten 
gegeven. Onze doelstelling is dat we méér, beter, en bereikbaarder groen gaan maken. Het groenplan is 
daar het koersdocument voor. Het benoemt verschillende aandachtsgebieden waarin groen een integrale 
bijdrage levert aan opgaven die er spelen. Daarnaast geeft het groenplan algemene principes. Door deze 
principes toe te passen wordt invulling gegeven aan onze doelstelling. Ook worden nader uit te werken 
(beleids)instrumenten geintroduceerd die moeten bijdragen aan de vergroeningsambitie. 
In het groenplan is al een openingsbod opgenomen waarmee we inzicht geven hoe we de vergroening 
opstarten. In een uitvoeringsplan geven we hier een vervolg aan en laten we zien hoe we de 2,3 miljoen 
euro aan beschikbare middelen inzetten voor het klimaatbestendig en groener maken van de gemeente. 
Het groenplan heeft tijdens de inspraakprocedure 140 reacties en 136 ideeen voor vergroening van de 
gemeente opgeleverd. Alle ideeën krijgen een plek in het uitvoeringsplan. Alle reacties en de 
beantwoording ervan hebben wij verwerkt in een inspraaknota.  
 
 

B&W-besluit d.d.: 23 juni 2020 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    

Estdal1g
Notitie
278669-2020



2 
 

Vervolg voorgesteld raadsbesluit  

      
 
Aanleiding en doel    

Via onze brief van 11 maart jl. met kenmerk 119830-2020 heeft uw raad kennis kunnen nemen van de 
Daarin hebben we beschreven hoe we onze forse 

vergroeningsambities gaan realiseren. We beschrijven hoe we meer, beter en bereikbaar groen gaan 
realiseren. Zo willen we jaarlijks 30.000 m2 groen toevoegen en 1.000 bomen aanplanten op 
gemeentegronden. Daarnaast stimuleren we particulieren om bomen te planten. Het bestaande groen 
willen we aantrekkelijker, klimaatadaptiever, meer divers en beter bereikbaar maken. Voor elke ruimtelijke 
ontwikkeling maken we de groenambitie concreet; bij de start van nieuwe ruimtelijke projecten passen we 
deze in. Hiermee krijgt groen ook een volwaardige positie binnen projecten. Dit maakt een integrale 
afweging mogelijk. Ook hebben we een openingsbod 2020 opgenomen waarmee we laten zien dat we via 
concrete projecten en maatregelen de gewenste en noodzakelijke vergroening al in gang hebben gezet. Op 
de conceptnota was inspraak mogelijk. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties zijn in de 
gelegenheidgesteld om te reageren op het plan en daarmee het plan sterker te maken. Deze 
inspraakreacties hebben we meegenomen in de definitieve versie van het Groenplan Vitamine G.  
 
Kader     

- Coalitieakkoord 2019-2022: Gezond, groen en gelukkig Groningen  
- Omgevingsvisie The Next City 
- Healthy Ageing 
- Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen 
- Bestuursovereenkomsten met de gemeenten Haren en Ten Boer 
 
Argumenten en afwegingen     

Het groenplan geeft invulling aan de ambitie uit het coalitieakkoord om de gemeente te vergroenen. De 
invulling doen we in twee stappen. Eerst stippelen we de koers uit via Vitamine G . Dit doen 
we voornamelijk op hoofdlijnen. Deze koers geldt voor de lange termijn. We maken een 
groenuitvoeringsplan waarin we alle projecten die passen binnen de koers nader hebben uitgewerkt en op 
tijd en geld zijn gezet. Het Groenuitvoeringsplan kent een kortere looptijd en kan bij een actualisatie 
inspelen op actuele opgaven en thema's. Via het Openingsbod 2020 hebben we reeds een start gemaakt 
met het vergroenen van onze gemeente. 
 
Het Groenplan Vitamine G  
Het groenplan beschrijft in eerste instante de waarde die groen vertegenwoordigt en onderschrijft daarmee 
het belang van groen. Het heeft een bijdrage een natuurwaarde, gezondheid, een betere luchtkwaliteit, een 
klimaatadaptieve omgeving. Het vervult daarnaast een recreatiewaarde, esthetische waarde, 
cultuurhistorische en ook een economische waarde. 
Om dat belang te respecteren, goed in te zetten en de waarde te benutten gaan we meer, beter en 
bereikbaar groen realiseren. Dit doen we onder meer doordat: 
• we jaarlijks 1000 bomen gaan planten en 30.000 m2 extra groen toevoegen en dragen bij aan het 

vergroenen van priveterreinen; 
• we groen klimaatadaptief maken, het een aantrekkelijke inrichting meegeven en divers is qua inrichting 

en beheer; 
• we stad en ommeland verbinden met groen, in wijken altijd kwalitatief groen in de nabijheid is en 

losliggende groengebieden aan elkaar schakelen en daarmee een groen netwerk maken. 
Het maken van meer, beter en bereikbaar groen kunnen we als gemeente niet alleen; samenwerking met 
onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is daarin noodzakelijk. Naast samenwerking 
gaan we inzetten op goede aanleg en beheer. Groen is een uitgangspunt binnen ruimtelijke ontwikkelingen. 
Communicatie over wat ons groenbeleid is en hoe we met groen omgaan is erg belangrijk; hier gaan we 
dan ook op investeren. 
 

ben met groen benoemd. Het gaat 
-opgave en voedsel/landbouw. 



3 
 

Tevens geven we aan op welke wijze groen een bijdrage kan leveren aan de opgaven binnen elk van de zes 
. De belangrijkste opgaven zijn: 

• Identiteit: zorg voor een karaktervol groen raamwerk in transformatiegebieden zoals de westflank van de 
stad, de Eemskanaalzone, Meerstad en polder Lageland. Zorg voor behoud, versterking en herstel van 
waarden die de identiteit bepalen; 

• Natuur:  realiseer een robuust natuurnetwerk waarbij natuur in de stad en ommeland met elkaar wordt 
verbonden. Verbeter de planologische bescherming van natuur. Heb oog voor de ecologische kwaliteit 
van de woonomgeving en zorg voor een goede monitoring van de ecologische kwaliteit om te 
voorkomen dat de biodiversiteit verder terugloopt; 

• Gezondheid: verbeter de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van bestaande grote groengebieden in en 
om de stad en zorg voor voldoende grote groengebieden. De gebruikskwaliteit van groen moet worden 
verbeterd in de woonomgeving, waarbij de focus ligt op de gebieden met gezondheid als 
aandachtspunt.  

• Klimaatadaptatie: leg koeltenetwerken aan en zorg ervoor dat elke (her)inrichting van de openbare 
ruimte klimaatadaptief is. Focus daarbij op gebieden met hittestress en wateroverlast. Ontwikkel een 
breder participatieprogramma om vergroenen samen met inwoners en ondernemers op te pakken. 

• CO2-opgave: zorg via een integrale benadering voor groenblauwe energielandschappen, zorg voor meer 
groen zodat CO2 wordt opgeslagen, een duurzaam bodem- en waterbeheer houdt CO2 vast en breng 
bewust eten onder de aandacht. 

• Voedsel/landbouw: verbeter bestaande of maak nieuwe verbindingen tussen boeren en inwoners om zo 
lokale en kortere voedselketens te realiseren. Duurzame landbouw kansrijk maken.  

 
De opgaven uit de verschillende thema s hebben we uitgewerkt naar een ruimtelijke groenvisie die is 
gebaseerd op de ruimtelijke kenmerken en rekening houdt met dynamiek en ontwikkelingen binnen de 
gemeente en invullig geeft aan de ambitie. Het is geen blauwdruk maar geeft richting aan ontwikkelingen in 
het groen. Aan de hand van vier pijlers wordt de visie verder toegelicht. Deze vier pijlers zijn hieronder 
beschreven.  
1. Robuust groen netwerk 

We maken dat robuuste netwerk door groengebieden met elkaar te verbinden, zowel in de stad als met 
het ommeland. We gaan de huidige stedelijke ecologische structuur uitwerken tot een gemeentelijke 
structuur. De  gebieden in het netwerk zijn multifunctioneel en daarmee aantrekkelijk voor mens, plant 
en dier. We ontwikkelen groene aantrekkelijke fiets- en wandelverbindingen langs cultuurhistorisch 
waardevolle lijnen om dorp, stad en landelijk gebied te verbinden. Ook ontwikkelen we de 
hoofdbomenstructuur. Bij het vervolmaken het robuuste netwerk leggen we de focus op een aantal 
gebieden die een landschappelijke zone met ecologische waarde en recreatieve potentie vormen. Ook 
zijn er gebieden benoemd waarbij groen meelift in ruimtelijke ontwikkelingen.   

2. Aantrekkelijke en diverse parken 
Dit gaan we realiseren door de verschillende gebieden door identiteit onderscheidend van elkaar te 
maken. Elk park krijgt zijn eigen programma en daarbij zorgen we ervoor dat de faciliteiten beweging 
bevorderen. De gebieden zijn goed te bereiken. We hebben daarbij aandacht dat groen een 
combinatiefunctie vervult. De beplanting verhoogt de ecologische waarde en is bestand tegen een 
veranderend klimaat. Aantrekkelijkheid verbeteren we door passend en goed beheer toe te passen. We 
focussen ons op zowel bestaande als toekomstige parken zoals het Zuiderplantsoen en Park 
Ruskenveenseplas als toekomstig uitloopgebied voor o.a. de Suikerzijde.  

3. Gezonde woon-, werk- en winkelgebieden 
We zorgen voor meer groen in de straat. Dit bereiken we door een slimme ordening van de ondergrond 
zodat er meer groeiruimte voor bomen ontstaat. Een groene basisstraat/leefstraat is het uitgangspunt. 
Locaties van kwetsbare doelgroepen worden vergroend, daarbij richten we ons op 
kinderopvanglocaties, basisscholen, wijken met relatief veel ouderen en omgving van ziekenhuizen.  
We gaan verder met de bestaande groenparticipatieprojecten en gaan nieuwe ontwikkelen, zoals het 
stimuleren van bomen op privéterreinen. Bedrijventerreinen kenmerken zich als gebieden met 
gebouwen in een groene omgeving. We gaan deze gebieden via bedrijvenommetjes ontsluiten en 
bereikbaar maken. Groene routes dragen bij aan woon-werkverkeer op de fiets. We maken 
winkelgebieden aantrekkelijker om grote oppervlakten verharding zoveel mogelijk te voorkomen. We 
voegen groen toe. Naast de fysieke maatregelen nemen we ook een aantal procesmaatregelen om de 
groene ambitie te borgen. Een van deze maatregelen is dat aan het begin van een project de kaders 
vanuit groen en klimaatadaptatie gedetailleerd zijn geformuleerd en opgenomen in startaanvragen. Via 
een paragraaf Groen en Klimaatadaptatie geven we in de advisering aan welke 
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vergroeningsmaatregelen we toepassen. We gaan het Groeninvesteringsfonds verder uitwerken. Dit 
doen we tevens voor het onderwerp natuurinclusief bouwen bij nieuwe ontwikkelingen. We maken werk 
met werk en richten ons dan ook op aandachtsgebieden met wijk- en dorpsvernieuwing, grote 
ontwikkelgebieden, plannen die zijn voorzien om werkloacties aantrekkelijker te maken en grotere 
winkelgebieden.   

4. Toekomstbestendig en toegankelijk landelijk gebied 
De kwaliteit van het landschap in het landelijk gebied vinden we belangrijk. Zo beschermen we de 
kwetsbare openheid van agrarische gebeiden. We vergroenen met respect van het landschap door in 
samenwerking met natuur- en landschapsbeherende organisaties landschapsherstelprojecten uit te 
voeren. Natuur en landschapswaarden dragen bij aan de recreatieve potentie van het landelijk gebied 
echter kan een te groot recreatief gebruik deze waarden aantasten. Met gebiedspartners gaan we op 
zoek naar de juiste balans. De overgang tussen stad en ommeland willen we verzachten met routes en 
beplantingen. We willen het landelijk gebied via dorpsommetjes beter ontsluiten voor haar bewoners. 
We gaan ons actief inzetten om natuurinclusieve landbouw te ondersteunen. De samenwerking met 
agrariers en andere collectieven gaan we daarom versterken. We gaan kijken of we gemeentelijk 
gronden kunnen inzetten om de voedselnabijheid te vergroten. Tevens gaan we onze 
pachtovereenkomsten verduurzamen. 
 

We hebben bij de uitwerking van de pijlers er bewust voor gekozen voor een abstractieniveau waarmee we 
de diversiteit van onze gemeente recht willen doen. We hebben dus niet tot in detail omschreven wat nodig 
is per dorp, wijk of straat om de ambitie te realiseren. Om toch een koers te kunnen uitstippelen hebben we 
per pijler een opdeling gemaakt in algemene principes en een aantal aandachtsgebieden. De algemene 
(leidende) principes zijn toe te passen in de gehele gemeente en daarmee geven we in hoofdlijnen sturing 
op zaken die belangrijk zijn. Daarnaast blijft er ruimte voor maatwerk: situatie en uitgangspunten bij een 
inrichtingsvraagstuk in Haren is wezenlijk anders dan bijvoorbeeld in Beijum. Soms zijn algemene principes 
begeleid met referentiebeelden en doorsnedes en dienen als inspiratie.  
 
Het openingsbod 2020: de voortgang 
Zoals we ook in onze brief met kenmerk 119830-2020 hebben aangegeven zijn we reeds gestart met de 
vergroeningsopgave. We proberen dit jaar een start te maken met het vergroenen van het Damsterplein. 
Daar gaan we sowieso 550 m2 verharding, ongeveer een derde van het oppervlak van het plein, vervangen 
voor groen. Daarmee maken we een eerste start om het plein aantrekkelijker en klimaatadaptiever te 
maken. Met een aantal scholen leggen we de laatste hand aan plannen om schoolpleinen te vergroenen. 
Naast reeds lopende projecten zijn we in samenwerking met Landschapsbeheer Groningen ook een aantal 
nieuwe projecten opgestart in het landelijk gebied van Haren. Het gaat om het maken van natuurerven en 
het ecologischer beheren van bermen rondom Noordlaren. Ook gaan we pingoruines in het Gorechtgebied 
in kaart brengen en herstellen. We merken tevens dat het vergroenen van de directe woonomgeving erg in 
trek is. We zetten ons in om de aanleg van 600 geveltuinen en 200 groene daken in 2019 te overtreffen. We 
kijken uit naar de start van het project in september om jaarlijks 365 
bomen op privéterreinen aan te planten. De aanleg van een warmtenet in Selwerd grijpen we aan om 
straten te vergroenen en we willen ook de concrete ideeen van inwoners van Selwerd verder uitwerken. Dat 
doen we tevens ook voor alle andere genoemde projecten. Voor de Nieuwe Boteringestraat zijn we een 
ontwerp aan het uitwerken waar we, op verzoek van bewoners, meer bomen proberen aan te planten. Later 
dit jaar starten we ook de planvorming op voor bomenaanplant in de Nieuwe Ebbingestraat. Als aanvulling 
op het openingsbod zijn we onlangs ook aangesloten bij het project Groene Stadsontwikkeling van 
Wageningen Univerity and Research. Via deelname maken we een start om onze processen te 
optimaliseren als het gaat om inbedden en realiseren van de groene ambities in de gehele procesketen van 
ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast gaan we dit jaar nog twee tiny forests aanleggen.  
 
Vooruitblik op het uitvoeringsplan 
Het uitvoeringsplan is een verzameling van projecten en maatregelen die we gaan uitvoeren om de 
ambities te verwezenlijken. Uitvoeringsplan wordt gevuld via meerdere lijnen: 
• het openingsbod uit de collegebrief van 11 maart 2020; 

• projecten en maatregelen voortkomend uit het Groenplan; 
• ideeën van bewoners voor het opstellen van het Groenplan zijn ingediend bij de verschillende 

gebiedsteams; 
• ideeën en concrete vergroeningsprojecten die zijn ingediend tijdens de inspraakperiode van het 

Groenplan. 
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We houden de indeling van het groenplan aan om structuur aan te brengen in de projecten die we gaan 
uitvoeren. Daarnaast gaan we in een apart hoofdstuk in op de meer generieke zaken. Hierin worden de te 
ontwikkelen instrumenten in opgenomen, maar ook zaken die betrekking hebben op communicatie, 
monitoring en dergelijke. Alle projecten (of clusters van projecten) voorzien we van een korte beschrijving 
en we geven globaal aan wat de verwachte kosten zijn. Vanzelfsprekend kunnen we niet alle projecten in 
een keer opstarten. We zullen daarom projecten gaan prioriteren. Hier zullen we een aantal wegingscriteria 
voor ontwikkelen. Voldoet een project aan meerdere criteria dan krijgt het project een hogere prioriteit en 
komt deze sneller in uitvoering. Daarnaast kijken we ook naar complexiteit en mate van uitvoerbaarheid van 
projecten. We willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de plannen van inwoners en maatschappelijke 
organisaties die met energie en inzet tot stand zijn gekomen. Het laag hangend fruit willen we samen met 
hen gaan plukken, maar het is ook van belang om projecten op te starten die een lange adem vragen. Dit 
doen we wel binnen de beschikbare budgetten. Het was onze ambitie om tegelijk met het Groenplan ook 
een uitvoeringsplan aan te bieden aan uw raad. Dit is helaas niet gelukt. Er zijn er veel reacties en ideeën in 
de inspraakperiode ingediend. Hier maken we uit op dat het onderwerp leeft. Wij hebben ons in eerste 
instantie gefocust op het verwerken van het reacties zodat we een definitief Groenplan ter besluitvorming 
aan uw raad konden voorleggen. Verwerking ervan vroeg derhalve meer tijd dan gepland. De coronacrisis 
heeft de ambtelijke verwerking van de reacties vertraagd. We koersen nu op behandeling van het 
Uitvoeringsplan in de raadcyclus van oktober. 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Inspraak  
Het concept groenplan Vitamine G hebben we van 11 maart t/m 24 maart opengesteld voor inspraak. Het 
was de bedoeling om, naast het digitaal beschikbaar stellen van het conceptplan en reacties en ideeën te 
verzamelen, meerdere inloopbijeenkomsten te organiseren om een toelichting op het plan te geven en 
vragen te beantwoorden. Vanwege de coronacrisis hebben we dit moeten aanpassen. We hebben ons 
daarom gericht om zoveel mogelijk bekendheid aan het groenplan te geven via de gemeentelijke 
communicatiemiddelen zoals de digitale nieuwsbrief, social mediakanalen en de gemeentelijke pagina in de 
huis-aan-huisbladen. Gedurende de inspraakperiode hebben de oproep om te reageren diverse keren 
herhaald. Op 3 april hebben we via een extra nieuwsbericht 
reacties en ideeën. Lokale media hebben onze berichtgeving overgenomen. Tevens hebben we aan de bijna 
60 bewonersorganisaties in de gemeente gevraagd het plan ook te verspreiden via hun 
communicatiemiddelen. De communicatie-uitingen hebben een groot bereik gehad. De pagina 
www.gemeente.groningen.nl/groenplan is 3.981 keer bekeken en het groenplan Vitamine G is 2.488 keer 
gedownload. Uiteindelijk zijn er tijdens de inspraakperiode 140 reacties binnengekomen en zijn divers van 
aard. Een zeer groot deel van de reacties hebben een positieve grondhouding ten opzichte van het 
groenplan. Het onderwerp leeft bij onze inwoners. Een groot aantal inspraakreacties hebben betrekking op 
behoud en beheer van bestaand groen en bomen. Ook gaan veel reacties over natuur en biodiversiteit. Alle 
reacties zijn gebundeld in de inspraaknota en voorzien van een antwoord. Per thema is aangegeven op 
welke punten we het groenplan hebben gewijzigd of aangevuld. De inspraaknota is als bijlage toegevoegd 
aan dit voorstel. 
 
Ideeënwerving 
Tijdens de inspraakperiode hebben we ook opgeroepen om ideeën voor vergroening in te dienen. In totaal 
zijn 136 ideeën ingediend. Een lijst van de ideeën is in het groenplan opgenomen. In de lijst zitten hele 
kleine lokale initiatieven, zoals het planten van bomen in de straat van de indiener, tot algemene ideeën die 
van toepassing zijn op de hele gemeente. Het is onze inzet om de ideeën die zijn ingediend voortvarend op 
te pakken. Kleinschalige ideeën willen we zo snel mogelijk gaan uitvoeren. In het uitvoeringsplan nemen we 
de ideeën op en geven we aan hoe we hiermee verder gaan. Alle projecten en maatregelen uit het 
groenplan die we gaan opstarten zullen we de indieners van de ideeën gaan betrekken en zullen we tevens 
aandacht schenken aan participatie. 
 
Bewustwording en snelheid verwezenlijken doelen 
We constateren dat vergroening steeds meer begint te leven. De inspraakreacties en de vele ideeën die zijn 
ingediend, maar ook de groei van het aantal deelnemers aan diverse participatieprojecten, laten zien dat 
bewustwording over het belang van groen aan het toenemen is. Met het groenplan zetten we de 
bewustwording extra kracht bij. We hebben een forse ambitie geformuleerd in het groenplan. We zetten in 
op verschillende fronten om de ambitie ook te verwezenlijken. Dit kost echter tijd; via het groenplan werken 
we de komende tien jaar werken aan het realiseren van onze doelen. Men kan dit opvatten dat het tempo 
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niet hoog genoeg is. We zetten echter stap voor stap. Binnen deze vergroeningstransitie kijken we ook goed 
naar hoe we de groene ambities alsnog kunnen doorvertalen naar projecten die al enige tijd in planvorming 
zijn. Daarbij focussen we ons vooral laaghangend fruit; uitgangspunt is dat we vastgestelde 
randvoorwaarden en afspraken respecteren.   
 
Financiële consequenties     

Voor de verwezenlijking van onze ambities zetten we voornamelijk beschikbare middelen en budgetten in. 
Het gaat om de volgende budgetten.  
 

Budget Beschikbare middelen S/I 

SIF groen - Structureel 

GWRP  klimaatadaptieve maatregelen - Investering   
Compensatiepakket Groen en Duurzaam Eelde - T/m 2037 

Groenparticipatieprojecten Stadsbeheer 50.000,- Structureel 

Landschap - Structureel 

Tiny forest, voedsel en e.a. - Structureel 
Gebiedsteams In overleg te bepalen  

Groencompensatiefonds Vulling afhankelijk van kapprocedures Structureel 

 
Jaarlijks is ruim 2,3 miljoen euro beschikbaar om de gemeente te vergroenen en klimaatbestendig te 
maken. Het gaat dan om middelen die we inzetten voor onder andere het treffen van fysieke maatregelen 
(van planvorming tot uitvoering), communicatie en monitoring. In het uitvoeringsplan geven we een nadere 
uiteenzetting van hoe we de middelen inzetten. 
 
Cofinanciering en fondsenwerving 

We onderzoeken voor de uitvoering van projecten en maatregelen de mogelijkheden van cofinanciering en 
fondsenwerving bij andere overheden en organisaties.  
 
Combineren van opgaven  
Een belangrijke voorwaarde in het realiseren van onze ambities is dat de strategie van meekoppelen zoveel 
mogelijk wordt geintegreerd in onze manier van werken en uitvoeren. Dit vergt een integrale werkwijze 
waarvoor in de interne gemeentelijke organisatie nog in toenemende mate afstemming en samenwerking 
nodig is. 
 
Overige consequenties     

Openstaande moties 
De laatste gemeenteraad van de oude gemeente Groningen heeft vijf moties over groen aangenomen die 
nog uitgevoerd moeten worden. Inmiddels heeft ook de raad van de nieuwe gemeente Groningen een 
motie aangenomen over het groen. Hieronder zijn de onderwerpen van de moties met de door uw raad 
verzochte acties aan het college weergegeven. Per motie is aangegeven of en zo ja hoe het groenplan 
invulling geeft. 
1. Motie integrale visie op versterking stedelijk groen (19-04-2017) 

Het Groenplan Vitamine G is de integrale visie op groen 
gemeenteninclusief het stedelijke groen. 

2. Motie Groentool Groningen (19-04-2017) 
We zijn van mening dat een groentool een waardevol instrument kan zijn. De website 
www.groningenklimaatbestendig.nl is een eerste voorzichtige aanzet van een groentool. We hebben de 
ambitie om deze website verder uit te bouwen. Hier maken we een plan voor. Aan de ene kant moet de 
site meer informatie over het groen geven. We vinden het ook belangrijk dat we de data gebruiken als 
monitoringstool: voeren we de juiste projecten uit en passen we de goede maatregelen toe. Ook moet 
de tool ondersteuning bieden in het uitleggen van het beleid, inzicht geven in wat inwoners en 
ondernemers kunnen gaan doen om de gemeente te vergroenen. De suggesties die zijn gedaan in de 
inspraakperiode gaan we nader onderzoeken en zal als vervolgopdracht in het Uitvoeringsplan worden 
opgenomen.  

3. Meer bomen voor Stadjers (08-11-2017) 
De motie is gericht op het stedelijk gebied van de voormalige gemeente Groningen. Echter de koers in 
het groenplan leidt tot meer bomen in de gehele gemeente. Dit doen we aan de ene kant door 
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maatregelen uit het bomenbeleidsplan Sterke Stammen in uitvoering te brengen. Voor de voormalige 
gemeente Haren doen we dit ook conform het Bomenbeleidsplan Haren. Tevens wordt vanuit het 
programma Binnenstad ingezet op het aanbrengen van meer bomen. Het aanplanten van extra bomen 
op priveterreinen gaan we stimuleren door onder andere bomen aan te bieden. Zo gaan we samen met 
inwoners en ondernemers onder het motto "Een nieuwe dag, een nieuwe boom" jaarlijks 365 bomen 
planten.   

4. Motie transparant kapbeleid (30-05-2018) 
Vanwege de herindeling werken we aan een harmonisatie van het kapbeleid. Daarin proberen we de 
aanbevelingen van de rekenkamercommissie zo goed mogelijk een plek te geven. Hierin wordt onder 
andere ook ingegaan op de transparantie van het kapbeleid. We geven via de harmonisatie invulling aan 
de motie 

5. Motie Ecologisch beheer, goedbeschouwd het monitoren waard (11-07-2018) 
Met het uitbreiden van de SES naar GES zal een programmatische herijking moeten plaatsvinden. De 
herijking gaat over het aantal beheerplannen die nodig zijn, maar ook over de momenten waarop 
monitoring van de gebieden moet plaatsvinden om te bepalen of de gewenste kwaliteit is bereikt. Met 
de verbreding van de SES naar de GES is het ook nodig het doelsoortenbeleid te ontwikkelen voor de 
ecologische gebieden in de voormalige gemeenten Ten Boer en Haren. Het maken van de GES en 
bijbehorende Doelsoortenbeleid wordt een vervolgopdracht in het Uitvoeringsplan. De wijze van 
monitoring van de GES is onderdeel van de vervolgopdracht. In de begroting van 2021 nemen we een 
indicator op voor de gebieden die onderdeel uitmaken van de SES. 

6. Essentaksterfte (29-05-2019) 
In de motie werd opgeroepen om in het groenplan een integraal voorstel op te nemen hoe wordt 
omgegaan met de herplant van bomen die gekapt zijn vanwege de essentaksterfte. We zullen de motie 
een plek geven harmonisatie van het kap- en herplantbeleid. Een voorstel daartoe wordt dit jaar 
aangeboden aan uw raad. Daarnaast werken we ook een strategie uit om onze ambitie uit het groenplan 
en het beheer en behoud van bestaand groen en bomen met elkaar te stroomlijnen.   

 
Vervolg     

We stellen een uitvoeringsplan op en leggen dat ter besluitvorming aan uw raad voor.  
Ondertussen werken we de projecten van het openingsbod verder uit. 
 
Lange Termijn Agenda     

Uitvoeringsplan oktober 2020.  
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
 
 
 
burgemeester,    secretaris, 
Koen Schuiling    Christien Bronda 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 

Klik hier voor het ONTKOPPELEN van de velden. Je kunt dit document dan vrij bewerken. 
Alle hulpteksten worden verwijderd..  


