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Vraag Antwoord

Het motto van het Groenbeleidsplan is: samen groen = samen doen. Hiervoor 
zijn een aantal nieuwe projecten gedefinieerd die gericht zijn op 
burgerparticipatie. In het raadsvoorstel worden deze vanwege de financiële 
situatie on hold gezet. 

In hoeverre wordt daarmee recht gedaan aan het motto? Met andere woorden: 
Als de ambitie is om samen het groenbeleidsplan uit te voeren, wat is dan de 
motivatie om deze projecten on hold te zetten? Dit kan namelijk niet alleen 
financieel zijn, anders is er sprake van dagdromen of het blij maken met een 
dode mus.

Veel projecten die geformuleerd zijn in het groenbeleidsplan worden uitgevoerd door de 
lijnorganisatie al dan niet samen met onze inwoners. Dit doet nog steeds recht aan samen 
groen = samen doen.

Deze samenwerking met onze inwoners komt tot uitdrukking in het uitvoeringsplan.

Alleen bij projecten die geld kosten en die niet uit de reguliere budgetten kunnen worden 
bekostigd, is gekeken – gezien de huidige financiële situatie – welke getemporiseerd 
kunnen worden.

Het programma vraagt een verdere investering: € 20.400 incidenteel en 
€41.700 jaarlijks. Het raadsvoorstel gaat uit van een beperking van het 
programma tot €20.400 incidenteel en € 19.500. Hiermee lijkt sprake van een 
jaarlijkse bezuiniging van € 22.200. Wordt dit als bezuiniging in 2020 op het 
IBOR gezien? Feitelijk is sprake van nieuw beleid waarvoor geen dekking in de 
lopende begroting is. Dient dit geen onderdeel te zijn van de kaderbrief 2021?

In het kader van klimaatadaptatie willen we benoemen van kansen en risico’s 
…. Zo nodig aansluiten bij WaterKetenPlan.
Zijn deze kansen en risico’s niet al bij het WKP in beeld gebracht?

Dit is geen bezuiniging op het IBOR budget. Het betreft een (verminderde) 
kredietaanvraag. Dit laatste is opgenomen in de kaderbrief 2021.

Deels. Het basiswaterketenplan richt zich op het voorkomen van wateroverlast. We zien de 
meerwaarde die de combinatie van water en groen hebben. 
Het groenbeleidsplan zet in op vergroening van de leefomgeving en legt, wat betreft 
thema klimaatadaptatie, de nadruk op wat groen voor positieve bijdrage heeft voor onder 
andere ons klimaat.


