Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

1058882
Mevrouw H.B. Boudewijnse, wethouder
Kredietvotering vervangingsinvestering groen

Aan de raad,
1. Beslispunten
1. een krediet van € 82.975 (activa-nummer 7210242) beschikbaar te stellen voor het vervangen
van beplanting;
2. een krediet van € 82.975 (activa-nummer 7210244) beschikbaar te stellen voor het vervangen
van beplanting;
2. Inleiding
In 2018 heeft u de visie Buitenruimte vastgesteld. Hierin wordt genoemd dat groen een
kernkwaliteit is van onze gemeente die wij willen houden en het liefst willen versterken. Want een
groene leefomgeving is essentieel voor de kwaliteit van gezondheid, het welbevinden van onze
inwoners en de uitstraling van de kernen, de buitenwijken en de buitengebieden. Bij het
onderhouden van het groen gaan wij voor kwaliteit boven kwantiteit.
3.

Beoogd effect
Het vergroten van de kwaliteit van de beplanting in de openbare ruimte.

4. Argumenten en onderbouwing
1. uit onderzoek is gebleken dat 9% van de plantvakken een slechte technische staat heeft;
In 2016 is een nulmeting uitgevoerd naar de technische staat van het openbare groen. Hieruit is
gebleken dat 9% van de plantvakken een slechte technische staat heeft en niet voldoet aan ons
vastgestelde kwaliteitsniveau. Bijna 6% van het groen heeft een restlevensduur van minder dan 5
jaar. In 7 % van het groen is sprake van te weinig sluiting van het groen (minder dan 50% sluiting).
Te weinig sluiting van beplanting levert veel extra beheerkosten op, bijvoorbeeld voor
onkruidbestrijding.
2. de droge zomer heeft extra schade veroorzaakt aan beplantingen;
Afgelopen zomer zijn wij geconfronteerd met hoge temperaturen en vooral een lange periode
zonder neerslag. Niet alle beplantingen in de gemeente waren hier tegen bestand. Voor een deel
van de plantvakken geldt dat een dusdanig groot deel van de beplanting beschadigd is geraakt dat
het gehele plantvak vervangen moet worden. In een aantal gevallen is dit gekomen doordat enkele
soorten niet tegen de droogte bestand bleken te zijn. Daar waar deze beplanting is doodgegaan
worden de vakken voorzien van beplanting de beter klimaatbestendig is.
3. het investeringsbudget is opgenomen in de begroting 2018
In de begroting van 2018 zijn 2 investeringen opgenomen voor het vervanging van groen van elk €
82.975. In totaal is een budget van € 165.950 beschikbaar voor vervangingsinvesteringen aan het
groen in de gehele gemeente. Uit een raming van de werkzaamheden blijkt dat een krediet van €
120.720 nodig is voor groenrenovaties in Naarden en Bussum. Het resterende krediet (€ 45.2303)
wordt gebruikt voor groenrenovaties in Muiden en Muiderberg. In de begroting was een specifieke
reserve opgenomen voor het renoveren van het groen in Muiden en Muiderberg. Dit krediet is
eerder dit jaar al vrijgevallen maar dit blijkt niet voldoende te zijn voor het wegwerken van de
achterstanden. Zeker niet omdat door de droogte de achterstanden zijn vergroot.
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5. Houd rekening met en onderbouwing

6. Duurzaamheid
Bij de (her)inrichting letten we op groen. We stemmen onze beplanting zoveel mogelijk af op wat
aantrekkelijk is voor de natuur. We kopen plantmateriaal duurzaam in.
7. Financiële onderbouwing
In de begroting zijn deze vervangingsinvesteringen groen in de investeringsplanning opgenomen.
Dat houdt in dat de kapitaallasten in de meerjarenbegroting zijn gedekt.
8. Communicatie en participatie
Voor de start van de werkzaamheden wordt in overleg met de afdeling communicatie een artikel
op de website en op de gemeentepagina geplaatst over de werkzaamheden. Bij grootschalige
ingrepen worden de omwonenden geïnformeerd en betrokken bij de keuzes die gemaakt moeten
worden.
De groenrenovaties in de wijk Mariahoeve worden betrokken bij de participatie van het
herinrichtingsproject in deze wijk.
9. Uitvoering / tijdpad / evaluatie
In het eerste kwartaal van 2019 wordt gestart met de eerste renovaties. De verwachting is dat de
werkzaamheden, indien de weersomstandigheden meewerken, voor het einde van het volgend
plantseizoen (maart 2020) worden afgrond.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

D.J. van Huizen
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel ‘Kredietvotering vervangingsinvestering groen’ met zaaknummer 1058882 van
het college van burgemeester en wethouders,

Besluit
1.
een krediet van € 82.975 (activa-nummer 7210242) beschikbaar te stellen voor het vervangen
van beplanting;
2.
een krediet van € 82.975 (activa-nummer 7210244) beschikbaar te stellen voor het vervangen
van beplanting;
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van de gemeente Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

De voorzitter

drs. H.M.W. ter Heegde
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