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Amendement 

Voorstel Agenda nummer :  17 

Onderwerp : Kaders voor ecologie, bomen, spelen en openbaar groen. 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 24 november 2014 

Stelt de fractie van JESS het volgende amendement voor: 

kaders voor Openbaar groen  

 Al het groen in de gemeente dient een functie (geleiding, beleving, aankleding, 
ecologie, recreatie, herkenbaarheid en identiteit van de openbare ruimte, etc) te 
hebben. Groen dat geen functie heeft zullen wij anders invullen, een andere 
bestemming geven of verkopen.  

 De keuze van de beplanting stemmen wij af op het beeld van de omgeving en de 
eigenschappen van de standplaats.  

 De functie van het groen is de basis waarop deze beheerd en onderhouden wordt.  
 Bij de aanleg van openbaar groen passen wij onderhoudsvriendelijke beplanting toe.  
 Inrichting, beheer en onderhoud van het openbaar groen zullen moeten aansluiten op 

de gewenste functie (doel).  
 We verwijderen geen groen (incl. bomen) voor groene energie.  
 De keuze van de beplanting van het openbaar groen stemmen wij af op de gewenste 

functie van het groen.  
 Bij het (her)inrichten van het gemeentelijk groen betrekken wij de omwonenden en 

andere belanghebbenden.  
 Waar mogelijk zullen wij het onderhoud van het openbaar groen door bewoners, 

scholen, bedrijven en andere belanghebbenden uit laten voeren. Deze initiatieven 
stimuleren en ondersteunen wij.  

 Groen met een specifieke functie leggen wij vast in de bestemmingsplannen.  
 Voor het beheer en het onderhoud van het openbaar groen passen wij geen 

chemische bestrijdingsmiddelen toe. 
 

Te wijzigen in: 

 Het openbaar groen in de gemeente Schagen heeft in ieder geval 1 van de volgende 
functies: geleiding, beleving, aankleding, ecologie, recreatie en/of herkenbaarheid.  

 De keuze van beplanting, beheer- en onderhoudsniveau, in het openbaar groen 
wordt afgestemd op de functie, op het beeld van de omgeving, de eigenschappen 
van de standplaats en de onderhoudsvriendelijkheid ervan.  

 Maatschappelijke partijen worden betrokken bij het (her)inrichten van het openbaar 
groen en kunnen een rol spelen in het onderhoud van het openbaar groen.  
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 Groen met een te beschermen (natuur- en of recreatie) functie wordt vanaf 2015 
opgenomen in de nieuwe bestemmingsplannen.  

 Behoudens bij begraafplaatsen worden voor het onderhoud van openbaar groen 
geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt.  

 

Toelichting: 

De gemeenteraad stelt kaders vast. De voorgestelde kaders zijn wel erg uitgebreid, 
overlappen elkaar, hebben deels betrekking op uitvoering (uitvoering is geen kader, 
uitvoering is aan het bestuur) en zijn door de manier waarop ze geformuleerd zijn niet goed 
controleerbaar. Onduidelijke kaders zijn geen kaders. Voor meerdere interpretaties 
vatbare kaders zijn ook geen kaders.   
Kaders horen lean te worden geformuleerd en uit het oogpunt van deregulering dient het 
aantal kaders beperkt te zijn: niemand zit op meer regels te wachten. Als dit 
amendement wordt aangenomen hebben we een beperkt aantal zo lean mogelijk 
geformuleerde kaders voor Openbaar groen. Dat schept duidelijkheid. 

 

Schagen,  november 2013. 

De fractie van JESS 

 

J. Th. (Hans)  Kröger   

Fractievoorzitter   
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