
 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   6989 
Datum vergadering:  28 oktober 2019 
Datum voorstel:  1 oktober 2019 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Kwaliteit Openbaar Groen- en Speelvoorzieningen 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
1. De beleidsvoornemens van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen 2020-2027 Tubbergen vaststellen; 

2. De benodigde extra structurele middelen voor het verhogen van het groenbudget integraal af te 

wegen bij het opstellen van de begroting 2020 en latere begrotingen; 

3. De benodigde extra structurele middelen voor het verhogen van het budget speelvoorzieningen 

integraal af te wegen bij het opstellen van de begroting 2020 en latere begrotingen; 

 
Samenvatting van het voorstel 
Het college heeft de beleidsvoornemens vastgesteld voor het Kwaliteitsplan Openbaar Groen 2020-2027. 
Uitgangspunt is nieuw beleid waarmee gewerkt wordt naar een duurzame inrichting en kwaliteit van de 
openbare ruimte voor groen- en speelvoorzieningen in navolging van reeds vastgestelde beleidsplannen 
voor wegen, openbare verlichting en het gemeentelijk rioleringsplan. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de inbreng van dorpsraden en bewoners vanuit de bijeenkomsten i.k.v. Mijn dorp 2030. 
Met het KOG streven we naar een gezonde en duurzame inrichting van onze openbare ruimte en dat onze 
kernen in de toekomst aantrekkelijk blijven om te wonen, in te ontmoeten, te spelen en te recreëren. Daarbij 
is er aandacht voor de gevolgen van klimaatveranderingen, zoals hittestress en hevige regenval alsmede 
maatregelen ter verbetering van de biodiversiteit. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
In het verleden zijn er meerjaren nota’s voor riolering , wegen, IBOR en verlichting vastgesteld. Voor groen- 
en speelvoorzieningen ontbraken tot nu toe actuele beleidskaders. Om de kwaliteit van de openbare groen- 
en speelvoorzieningen binnen de bebouwde kom van de dorpen van de gemeente Tubbergen in stand te 
houden en te garanderen naar de toekomst is het voorliggende Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) 
opgesteld. De samenhang tussen alle disciplines moeten ertoe leiden dat op integrale wijze aan een 
duurzame openbare ruimte wordt gewerkt en daarmee de leefbaarheid in onze dorpen naar de toekomst 
wordt gegarandeerd. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Met het vaststellen van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen beschikken wij over een beleidsdocument waarin 
is vastgelegd hoe we in de komende acht jaren het beheer onderhoud en vervanging van onze groen- en 
speelvoorzieningen in technische en financiële zin borgen naar de toekomst. 
 
Argumentatie 
Beleidsvoornemens van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen vaststellen. Bij het opstellen van de begroting 
2020 hiervoor de benodigde middelen beschikbaar stellen teneinde dit plan tot uitvoering te kunnen brengen. 
Wanneer benodigde middelen ten behoeve van vervanging van groen en speelvoorzieningen beschikbaar 
zijn, wordt voorkomen dat de komende jaren verdere achterstanden in het onderhoud en verder afnemende 
kwaliteit van de voorzieningen optreden. 
Wanneer de veiligheid in het geding komt worden. bv: bomen ikv veiligheid verwijderd maar worden niet 
vervangen, wat tot verdere versobering van de openbare ruimte zal leiden. Dit komt haaks te staan op 
maatregelen hitte stress tegen te gaan, omdat het verwijderen van bomen tot minder schaduw leidt en meer 
hitte, alsmede tot minder CO2 reductie. Voorts zijn er geen middelen met vervanging van groen de 
biodiversiteit te verbeteren. Bij de speelvoorzieningen blijft er een tekort aan voorzieningen van jeugd vanaf 
12 jaar en het "doorgroei model" is niet uitvoerbaar. Waardoor de dekkingsgraad van speelvoorzieningen 
voor de verschillende leeftijdscategorieën zal afnemen. Met beschikbare middelen kunnen we de deze 
ontwikkeling tegengaan 
Met de renovatie/vervanging en verduurzaming van het groen zijn directe raakvlakken met 
wegreconstructies en rioolvervangingen en andere infrastructurele werken. Wanneer extra middelen voor 
vervangen van groenvoorzieningen beschikbaar komen kunnen wensen van bewoners/ dorpsraden 
gehonoreerd worden. Voorts kan vervanging van groen gefinancierd worden. Financiering van vervanging 

 



van groenvoorzieningen uit het rioleringsfonds of uit het budget groot onderhoud wegen is oneigenlijk 
gebruik van middelen die daar niet voor bedoeld zijn, dit wordt dan voorkomen. 
 
Externe communicatie 
"Beleid maken we samen met onze inwoners". Daarom is het KOG in nauwe samenwerking met dorpsraden 
én de bewoners van alle dorpen in de gemeente Tubbergen tot stand gekomen. 
Vanuit MijnDorp2030 zijn verschillende avonden georganiseerd om wensen, verzoeken, vragen en 
opmerkingen over de onderhoudsstaat van het openbaar groen te inventariseren. De kennis en ervaringen 
die daar is opgehaald, is verwerkt in dit plan. 
De nota Kwaliteit Openbaar Groen en Spelen (KOG) wordt zowel intern als extern goed onder de aandacht 
gebracht. De COR-medewerkers spelen hier een centrale rol in. Intern dient dit met name plaats te vinden 
door dit beleidsdocument bij planvorming aangaande de openbare ruimte, te betrekken en extern wordt in 
nauwe samenwerking met afdeling Communicatie het groenbeleid bij de inwoners onder de aandacht 
gebracht. 
Bij de uitvoering van integrale project wordt op project niveau gecommuniceerd met de samenleving. 
 
Financiele paragraaf 
Het renoveren van het groen binnen de kom, zoals het omvormen en/of anders beheren van het groen en 
boomstructuren, het vervangen van zachte boomstructuren, de uitvoering van maatregelen in het kader van 
verbetering van de biodiversiteit als mede het honoreren van wensen en klachten vanuit de omgeving kan 
niet gefinancierd worden uit het huidige onderhoudsbudget . Met behulp van ons beheersysteem zijn per 
kern de kosten berekend voor het beheer, onderhoud en vervanging van de groen- en speelvoorzieningen 
binnen de bebouwde kom van Tubbergen. Deze kosten voor groenvoorzieningen zijn geraamd op totaal 
afgerond € 965.200,--. Dit is inclusief de formatie uitbreiding van 0,5 fte bij het team groen. Voor de 
speelvoorzieningen bedraagt de behoefte voor beheer, onderhoud en vervanging € 113.651,-- 
 
GROENVOORZIENINGEN 
Voor de groenvoorzieningen bedraagt de behoefte voor beheer, onderhoud en vervanging € 965.200,-- (incl. 
formatie en tractie). In de begroting zijn posten opgenomen voor het reguliere onderhoud (verzorgend en 
technisch) van groenvoorzieningen, maar die voorzien zeer beperkt in de vervanging. In 2020 is er voor het 
beheer, onderhoud en vervangen van groen binnen de bebouwde kom totaal € 737.200,-- (incl. formatie en 
tractie) beschikbaar in de begrotingen van Tubbergen en Noaberkracht. Vanaf 2021 is dit € 702.200,--(incl. 
formatie en tractie). Structureel is er in 2020 een te kort van € 228.000,--. Dit te kort kan lager uitvallen indien 
het restant aan eenmalige middelen uit 2019 niet geheel is uitgegeven in 2019. In 2021 loopt het structureel 
te kort verder op naar € 263.000,--. 
 
SPEELVOORZIENINGEN 
Voor de speelvoorzieningen bedraagt de behoefte voor beheer, onderhoud en vervanging € 113.651,--. In de 
begroting zijn posten opgenomen voor het reguliere onderhoud (verzorgend en technisch) van 
speelvoorzieningen, maar die voorzien net als bij de groenvoorzieningen niet in de vervanging. In 2020 is er 
voor het beheer, onderhoud en vervangen van speeltoestellen en de ondergronden totaal € 70.900,-- 
beschikbaar in de begrotingen van Tubbergen en Noaberkracht. Voor uitvoering van nieuwe 
beleidsvoornemens is er structureel een te kort van € 42.751--. 
 
PERSONELE CONSEQUENTIES 
Om de noodzakelijke herinrichting en aanpassing van groenvoorzieningen zoals in dit Kwaliteitsplan 
omschreven goed uit te voeren is extra formatie nodig in de vorm van een beheerder openbaar groen. 
De bestaande formatie is niet bij machte dit extra werkpakket bij hun bestaande takenpakket uit te voeren. 
Onderdelen van het uitvoeringsplan zijn o.a. bestuurlijke voorbereiding, interne en externe (in de dorpen) 
communicatie, begeleiding externe specialisten op gebied van ontwerp en beplantingskeuzes, verdere 
technische voorbereiding en begeleiding van het aanbestedingsproces. Bij uitvoering van de 
werkzaamheden is deze medewerker de komende jaren belast met directievoering en andere directe 
uitvoeringszaken. Kosten 0,5 fte € 40.000,-- zijn verwerkt in het totale kostenoverzicht van de groen 
voorziening. 
 
Uitvoering 
Wanneer wordt ingestemd met de beleidsvoornemens van het kwaliteitsplan openbaar groen en de daarvoor 
benodigde structurele middelen worden beschikbaar gesteld, zal in eerste instantie Interne en externe 
communicatie worden gestart. Voorts zal een groenbeheerder worden aangesteld die de verder 
beleidsvoornemens gaat verwerken en vertalen naar uitvoeringsplannen. 
 
Evaluatie 
Mist middelen beschikbaar worden gesteld, vindt er tweejaarlijks een evaluatie plaats van de voortgang van 



het uitvoeringsprogramma door het team groen. Een rapportage hiervan wordt voorgelegd aan college en 
raad. 
 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
In de gemeente Dinkelland speelt op dit momenten een identiek proces waarbij de zelfde werkwijze is 
gebruikt. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
ing. J.L.M. Scholten   drs. ing. W.A.M. Haverkamp - Wenker 



 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  28 oktober 2019 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Kwaliteit Openbaar Groen- en Speelvoorzieningen. 
 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2019, nr. A; 
 
gelet op het advies van de raadscommissie van 14 oktober 2019;
 
gelet op artikel 189 van de Gemeentewet; 
 
 
besluit: 
 
1. In te stemmen met de beleidsvoornemens van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen Tubbergen 2020-

2027, 

2. Kennis te nemen van de benodigde verhoging van structurele middelen voor groen- en 

speelvoorzieningen en deze integraal af te wegen bij het opstellen van de begroting 2020 of begroting 

van de jaren erna. 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 oktober 2019 
 
 
De raadsgriffier,    De voorzitter, 
 
 
 
 
mr. L. Legtenberg   drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


