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Onderwerp: Groenblauw omgevingsplan

De raad besluit:
Het groenblauw omgevingsplan 2014 - 2023 vast te stellen.
Inleiding:
Harmeien, Kamerik, Kanis, Woerden en Zegveld... Met elkaar vormen ze de gemeente Woerden.
Een gemeente om trots op te zijn én zuinig mee om te gaan. Want in de gemeente Woerden leven
meer dan 50.000 mensen en een ontelbaar aantal dieren en planten. Zonder groen en zonder
water zou dat onmogelijk zijn. Elke vorm van leven heeft water en groen nodig. Daarom wil de
gemeente Woerden heel zorgvuldig met het water en het groen omgaan. Nu én in de toekomst.
In het groenblauw omgevingsplan is verwoord wat we daarmee voor ogen hebben.
Eerder ontwikkelde de gemeente Woerden al een ruimtelijke structuurvisie, waarin staat dat we de
komende jaren gaan werken aan:
•
versterking van het structuur-, recreatie en gebruiksgroen;
•
verbinding van de groenstructuren;
•
vergroting van de ecologische waarde;
•
verbetering van het waterbergend vermogen;
•
vergroting van de hoeveelheid openbaar groen per huishouden.
Deze nota is een verdieping en een verdere uitwerking van die ruimtelijke structuurvisie en
tegelijkertijd het 1e van de 3 delen van een groenblauw omgevingsplan. Het groenblauw
omgevingsplan is van toepassing op het openbaar groen en water dat de gemeente Woerden
beheert.
Waarom een groenblauw omgevingsplan?
De huidige beleidskaders voor de groenstructuur zijn sterk verouderd en er ontbreekt nog beleid
voor de beleving en de kwaliteit van water, oevers en ecologie. Bovendien hebben we geen
integrale visie op het groen en water in onze openbare ruimte, terwijl ontwikkelingen als
klimaatverandering en krimpende begrotingen vragen om een integrale benadering en een
effectieve inzet van budgetten.
Het groenblauw omgevingsplan is dus een uitwerking van de ruimtelijke structuurvisie en heeft
raakvlakken met het bestaande Gemeentelijk Waterbeleidsplan (GWP),
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Landschapsontwikkelingsplan (LOP), Bomenplan, Bermen beheerplan en Integraal beheer
openbare ruimte (IBOR).

Bevoegdheid:
De Gemeenteraad is bevoegd de visie en het beleidskader vast te stellen.

Beoogd effect:
De beoogde effecten van het groenblauw omgevingsplan zijn:
•
Een gezonde, veilige, prettige, natuurlijke leefomgeving voor onze bewoners.
•
Een aantrekkelijk Woerden voor onze inwoners, om meer recreanten te trekken en ter
verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven.
•
Ruimte voor natuur

Argumenten:
Samengevat stelt de gemeenteraad met het groenblauw omgevingsplan de volgende zaken vast:
1. De actuele hoofdstructuur voor groen en water.
2. De visie op het groen en water die richting geeft aan het beheer en de inrichting ervan.
3. Het beleidskader voor de uitwerking van het beheer en de inrichting van groen,
oevers/beschoeiing en gemeentelijk water.
4. Mogelijkheden voor participatie in het beheer van groen en water.
5. De criteria die bepalen of een stuk groen als snippergroen kan worden aangemerkt.

1. De actuele hoofdstructuur

voor groen en water.

Al onze straten, wijken, kernen, winkelcentra, recreatiegebieden en bedrijventerrein zijn door dat
groen en dat water met elkaar en ons buitengebied verbonden. Dat netwerk van water en groen
noemen we de groenblauwe structuur.
De groene structuur is opgebouwd uit hoofdgroen, buurtgroen en snippergroen. Het hoofdgroen
vormt de groene hoofdstructuur die voor een groot deel vast ligt in de bestemmingsplannen. Hierin
ontbreken echter nog een aantal delen van de groene hoofdstructuur die we bij herziening van de
bestemmingsplannen toe kunnen voegen. De blauwe structuur ligt vast in de Legger van
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR). De blauwe hoofdstructuur is gekoppeld aan
de groene hoofdstructuur. Het water van de blauwe hoofdstructuur deels in beheer van H D S R en
deels in beheer van de gemeente. De gemeente is wel beheerder van vrijwel alle oevers van de
blauwe hoofdstructuur.

2. De visie op het groen en water die richting geeft aan het beheer en de inrichting

ervan.

In het groenblauw omgevingsplan leest u de visie van de gemeente Woerden op 'ons' groen en
'ons' water. Groen en water dat met elkaar verbonden is en dat onze woonkernen en -wijken, onze
winkelcentra, ons buitengebied, onze bedrijventerreinen en onze recreatiegebieden met elkaar
verbindt.
Wat willen we met dat groen en water? Wat willen we absoluut voorkomen? Wat willen we
versterken of juist mogelijk maken? Hoe willen we het beheren, inrichten en onderhouden? Waar is
ruimte voor innovatie en hoe passen we duurzaamheid toe in het beheer?
O m op die vragen een goed antwoord te formuleren is naast kennis, menskracht en middelen, een
duidelijke visie nodig. Een stip aan de horizon, waar we als gemeente stapsgewijs naar toe kunnen
werken. Een heldere kijk op waar we wat willen bereiken. Een integraal beleidskader voor de
inrichting en het beheer. En een praktische 'kapstop' om ontwikkelingen en veranderingen te
kunnen toetsen en aan op te hangen.
De gemeente heeft de visie samen met betrokkenen uit de Woerdense samenleving en het
waterschap ontwikkeld. De visie is als volgt samen te vatten:
•
De groenblauwe structuur is van belang voor het welzijn van de inwoners en bezoekers van de
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gemeente Woerden;
•
•

In 2040 is de groenblauwe structuur duurzaam, ecologisch waardevol, innovatief ingericht en
veilig te gebruiken;
De groenblauwe structuur draagt bij aan een gezonde, natuurlijke en hoogwaardige
leefomgeving.

3. Het beleidskader
oevers/beschoeiing

voor de uitwerking van het beheer en de inrichting van groen,
en gemeentelijk water.

De gemeente Woerden heeft volgens de ruimtelijke structuurvisie en het collegeprogramma in ieder
geval vier belangrijke kernwaarden: veilig, duurzaam, innovatief en ecologisch. In het groenblauw
omgevingsplan is verwoord hoe de kernwaarden van de gemeente Woerden terug te vinden zijn in
de benadering, de inrichting en het onderhoud van het wateren groen in de openbare ruimte. Ook
is verwoord hoe en waar groen en water bijdragen aan een gezonde, natuurlijke en hoogwaardige
leefomgeving.
Concreet gaat het over groen, oevers/beschoeiing, baggeren en onderhoud van gemeentelijk
water. In hoofdstuk 3 en 4 van het omgevingsplan is de uitwerking van de kernwaarden en
streefbeelden verwoord.

4. Mogelijkheden

voor participatie in het beheer van groen en water.

Particuliere initiatieven wil de gemeente Woerden zoveel mogelijk ondersteunen en promoten. Dat
geldt zeker voor bewoners die iets willen doen of opzetten in hun eigen buurt: het is immers hun
buurt met ook hun openbare ruimte. Daarbij maken we onderscheid tussen beheren en onderhoud.
Beheren gaat over het aansturen van onderhoud, over meerjarenplanningen, over
inrichtingsplannen en begroten, over inspecteren, bijsturen, enzovoort. Terwijl met onderhoud veel
meer de fysieke handelingen worden bedoeld: het schoffelen, snoeien, zwerfvuil ruimen, zaaien,
planten, begieten en noem maar op.
De gemeente onderscheidt drie categorieën groen: hoofdgroen, buurtgroen en snippergroen. In de
onderstaande tabel is samengevat wat de mogelijkheden zijn voor inwoners om te participeren in
het beheren, onderhouden of zelfs kopen van groen. In hoofdstuk 5 zijn de categorieën uitgewerkt
en onderbouwd.
Categorie
groen*
Hoofdgroen
Buurtgroen
Snippergroen

Keuze inrichting
door inwoners*

Onderhoud door
inwoners

Verkoop aan
inwoners

-/+

6
ue i Kkeuze
van de inrichting bepaalt de gemeente uiteraard wel samen met de inwoners.

** voor breed gedragen maatschappelijke initiatieven kan met een goede onderbouwing altijd van het vigerende beleid
worden afgeweken.

5. De criteria die bepalen of een stuk groen als snippergroen kan worden

aangemerkt.

Al het overige groen dat geen hoofd- of buurtgroen is noemen we snippergroen. Dit is het groen dat
grenst aan particuliere percelen, waar geen belangrijke kabels of leidingen onderliggen, dat niet
van belang is voor de leefbaarheid van de buurt, niet beeldbepalend is en ook in toekomstige
ontwikkelingen, zoals nieuwbouwlocaties of het doortrekken van routes, voor de gemeente niet van
belang is. Groen waar de gemeente zonder kan en best vanafwil. Daarom willen we dat op
aanvraag eventueel verkopen, hoewel we daar twee belangrijke kanttekeningen bijmaken:
•
Inwoners kunnen alleen maar snippergroen kopen dat grenst aan het eigen perceel. De
aankoop van groen achter het perceel van de buren is dus onmogelijk.
•
Als het snippergroen een strook vormt langs meerdere percelen verkoopt de gemeente het
groen of aan iedereen of aan niemand die langs die strook woont. Anders is groen wat de
gemeente moet onderhouden voor onze onderhoudsdiensten immers onbereikbaar.
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Kanttekeningen:
1. Het groenblauw

omgevingsplan

is nog niet

compleet.

Dit 1e deel van het groenblauw omgevingsplan deel bevat onze visie en het beleidskader. In het 2e
deel - dat klaar zal zijn eind mei 2014 - werkt het college deze visie uit in de Beheernota Regulier
Onderhoud. Het college completeert vervolgens het plan eind 2014 met het Handboek Groot
Onderhoud & Inrichting en alle consequenties voor de uitvoering vast te leggen in een
overzichtelijke beheerkaart.

Financiën:
Het groenblauw omgevingsplan is kostenneutraal. De uitvoering van de plan financiert de
gemeente uit bestaande budgettaire kaders voor groen, oevers/beschoeiing en baggeren en
onderhoud watergangen die de Gemeenteraad jaarlijks vaststelt.

Uitvoering:
Zodra de gemeenteraad deze uitgangspunten en kaders heeft vastgesteld hebben we een stevig
fundament om de inrichting, het beheer en het onderhoud van 'ons' groen en water te toetsen,
(opnieuw) te definiëren en op wijkniveau verder uit te werken.
Dat wordt dan ook onze volgende opgave. Een opgave die we in twee stappen gaan voltooien:
•
Eind mei 2014 verschijnt de Beheernota. De in deel 1 van het groenblauw omgevingsplan
vermelde kernwaarden en streefdoelen werken we daarin op wijkniveau uit. Het geeft een
beschrijving van afwegingen én van ons technisch onderhoud en is daarom een leidraad voor
het maken en onderbouwen van goede keuzes en de richtlijnen voor het onderhoud en de
planning. Gelijktijdig met het opstellen van de beheernota zal op wijkniveau ook een
snippergroen kaart worden gemaakt. De verwachting is dat de eerste wijkuitwerking begin
maart 2014 gereed is. Vanaf dat moment kan de (wijk) snippergroen kaart direct gebruikt
worden om actief het snippergroen te verkopen. Team Vastgoed zal hier de uitvoering van
verzorgen.
•
Eind 2014 voltooien we dit Omgevingsplan door te komen met het derde en laatste deel: het
Handboek Groot Onderhoud & Inrichting. In dit deel werken we de kernwaarden en
streefdoelen uit in ontwerpprincipes, inrichtingseisen en materiaalgeschiktheidslijsten.

Communicatie:
Medewerkers van diverse disciplines van de gemeente Woerden hebben samen met
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en diverse partijen uit de Woerdense samenleving zoals de wijk- en dorpplatforms, de gemeenteraad, De Raetgever Stadsimker en Initiatiefgroep
Bredius - een visie ontwikkeld op de groenblauwe structuur.
Na vaststelling door de raad informeert de gemeente de inwoners over het groenblauw
omgevingsplan via de gemeentelijke website en de gemeentelijk informatiepagina in de Woerdense
Courant.

Samenhang met eerdere besluitvorming:
•
•
•
•

Collegebesluit Groenblauw structuurplan 2013 - 2022, 15-5-2012, 12A.00422.
Collegebesluit RIB groenblauwe structuurvisie, 15-10-2013, 13A.00983.
Collegebesluit RIB wijzigingen proces opstellen groenblauwe structuurvisie, 05-11-2013,
13A.01060.
RIB Actieplan snippergroen 2014, 13R.00429.
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Bijlagen:
Groenblauw omgevingsplan 2014-2023, 04-12-2013, 13L05295

De indiener:

college van burgemeester en wethouders
de burgemeester

de secretaris
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GROENBLAUWE HOOFDSTRUCTUUR
LEGENDA
Blauwe hoofdstructuur
Groene hoofdstructuur
Water in groengebied

Kanis

Zegveld
Kamerik

Harmelen

Woerden

Nee

