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Voorgesteld raadsbesluit
1. Het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) Tubbergen 2021-202 vast te stellen;
2. Het Uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen groen- en speelvoorzieningen vast te stellen;
3. De kosten, zijnde €1000.000, ten laste te brengen van de nieuwe bestemmingsreserve: "onderhoud 

en vervangingen openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit;
4. Het krediet voor 2021 zoals in het uitvoeringsplan omschreven vast te stellen middels de begroting
5. Het Kwaliteitsplan Openbaar Groen en het Uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen van groen- en 

speelvoorzieningen op voorgeschreven wijze te publiceren.

Samenvatting van het voorstel
Om de kwaliteit van de openbare groen- en speelvoorzieningen binnen de openbare ruimte van de 
gemeente Tubbergen in stand te houden en te garanderen naar de toekomst is, in samenwerking met onze 
inwoners, het voorliggende Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) opgesteld. Met het vastgestelde KOG 
streven we naar een duurzame openbare ruimte.

Aanleiding voor het voorstel
De openbare ruimte van Tubbergen heeft in de afgelopen decennia de nodige groei en uitbreiding 
doorgemaakt. Deze groei heeft een specifieke invulling van het groen opgeleverd. Elk decennium is 
herkenbaar aan de ruimtelijke inrichting en de structuren van wegen en groenvoorzieningen en aan het 
toegepaste materiaal zowel in het civiele als in het groene vakgebied.

Met de maatschappelijke ontwikkelingen en de stedelijke en dorpse ontwikkelingen zijn onze inwoners meer 
omgevingsbewust geworden. De wens om mee te denken, mee te praten en ook zelf uit te voeren is sterk 
gegroeid en zal blijven groeien. Vanuit de inwoners ontstaan initiatieven die een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van de leefbaarheid van de eigen woonomgeving of aan andere aspecten van de samenleving. 
Daarom zijn in het kader van MijnDorp2030 verschillende avonden georganiseerd om wensen, verzoeken, 
vragen en opmerkingen over de openbare groen- en speelvoorzieningen te inventariseren. Kennis en 
ervaringen die daar zijn opgehaald is verwerkt in dit plan.

Beoogd resultaat van het voorstel
Het KOG is een beleidsplan met kaders en randvoorwaarden die leiden naar duurzame groen- en 
speelvoorzieningen binnen de openbare ruimte van de gemeente Tubbergen. Hiermee streven we naar 
behoud en verbetering van de leefbaarheid. Het sluit daarmee aan bij het thema ''Duurzaamheid'' uit het 
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen waarbij we streven naar een meer toekomstgerichte en duurzame 
openbare ruimte.

Argumentatie
De verschillende georganiseerde bijeenkomsten met de inwoners van Tubbergen hebben geleid tot het 
voorliggende Kwaliteitsplan Openbaar Groen. Daarbij zijn de volgende onderdelen benoemd, namelijk:

De Kwaliteit van de groenvoorzieningen
In 2018 is de kwaliteit van het openbaar groen geschouwd en beoordeeld. In het algemeen kan worden 
gesteld dat de kwaliteit van de groenvoorzieningen in alle dorpen van de gemeente Tubbergen niet meer 
voldoen aan hedendaagse uitdagingen in de openbare ruimte, zoals biodiversiteit en klimaatverandering.

De Kwaliteit van de speelvoorzieningen
In de gemeente Tubbergen zijn de speelvoorzieningen vrij toegankelijk (opengesteld). Dit zijn speelplekken 
met speeltoestellen, trapveldjes, basketbalveldjes, skateparken, etc. Voor hun ontwikkeling is het belangrijk 
dat kinderen buiten spelen en elkaar ontmoeten. Daarvoor zijn speel- en sportvoorzieningen nodig. 



Voldoende en aantrekkelijke ontmoet,- speel- en sportvoorzieningen zorgen ervoor dat onze dorpen leefbaar 
blijven. De kwaliteit van de huidige speeltoestellen is op orde en dat willen we zo houden. Voor vervanging is 
echter geen ruimte in de begroting.

Functioneel groen
Functioneel groen is onderdeel van een groenstructuur of draagt anderszins bij aan de ruimtelijke kwaliteit 
van de openbare ruimte in de buurt of straat. We willen dit functioneel groen behouden en versterken.
Niet-functioneel groen komt in aanmerking om eventueel verkocht te worden; dit doen we wel overwogen 
(denk aan kabels en leidingen, netbeheerders) De criteria hiervoor variëren per gebied of structuurelement. 
Zo gelden voor woongebieden andere criteria dan voor landschap, centrumgebieden, dorpsranden en 
bedrijventerreinen.

Voor meer informatie wordt verwezen naar het bijgevoegde Kwaliteitsplan Openbaar Groen en het 
Uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen van groen- en speelvoorzieningen.

Externe communicatie
De nota Kwaliteit Openbaar Groen en Spelen (KOG) wordt extern goed onder de aandacht gebracht. De 
contactpersonen openbare ruimte spelen hier een centrale rol in. Daarnaast wordt de uitvoering van 
integrale projecten in nauwe samenwerking met afdeling communicatie gecommuniceerd met de inwoners 
en de dorpsraden

Financiele paragraaf
Het renoveren en het doorvoeren van maatregelen in het groen, zoals het anders beheren van bermen en 
sloten, het vervangen van boomstructuren, de uitvoering van maatregelen in het kader van verbetering van 
de biodiversiteit als mede het honoreren van wensen en verzoeken vanuit de samenleving kan niet 
gefinancierd worden uit het huidige onderhoudsbudget. Met behulp van ons beheersysteem zijn de kosten 
berekend voor het beheer, onderhoud en vervanging van de groen- en speelvoorzieningen binnen de 
openbare ruimte van de gemeente Tubbergen. Om hier een eerste aanvang mee te kunnen maken is in de 
perspectiefnota 2021 (inclusief het eerste programmajournaal 2020) een nieuwe bestemmingsreserve 
“onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit” in het leven geroepenen 
gevuld met een incidenteel bedrag van 1 miljoen. Vanuit deze reserve kunnen de kosten, in ieder geval voor 
de eerste jaren, worden gedekt.
Eventuele subsidieverstrekking op dit plan zal ter versterking van de in dit plan benoemde ambities worden 
ingezet en wordt niet ingezet om de beschikbare financiële middelen te drukken.

Uitvoering
Op basis van het bijbehorende ''Uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen van groen- en 
speelvoorzieningen'' wordt op basis van de opgenomen planning de werkzaamheden uitgevoerd in 
samenspraak met de inwoners en de dorpsraden

Evaluatie
Na de looptijd van het uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen van groen- en speelvoorzieningen van 
vier jaar moet het nieuwe beheer van bermen, sloten en wadi's geëvalueerd worden en eventueel structureel 
worden doorgezet.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
De gemeente kan zelfstandig over dit onderwerp besluiten. In Dinkelland heeft over het KOG Dinkelland 
reeds besluitvorming plaatsgevonden.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

ing. J.L.M. Scholten drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker



Raadsbesluit  

Datum: 10 november 2020
Nummer:  B 
Onderwerp: Kwaliteitsplan Openbaar Groen

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 september 2020, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 27 oktober 2020;
 
gelet op artikel 108, 189 Gemeentewet

besluit
1. Het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) Tubbergen 2021-202 vast te stellen;
2. Het Uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen groen- en speelvoorzieningen vast te stellen;
3. De kosten, zijnde €1000.000, ten laste te brengen van de nieuwe bestemmingsreserve: "onderhoud 

en vervangingen openbaar groen en speeltoestellen en biodiversiteit;
4. Het krediet voor 2021 zoals in het uitvoeringsplan omschreven vast te stellen middels de begroting
5. Het Kwaliteitsplan Openbaar Groen en het Uitvoeringsplan onderhoud en vervangingen van groen- en 

speelvoorzieningen op voorgeschreven wijze te publiceren.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 november 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


