
Raadsvoorstel 

Zaaknummer: 60756
Datum vergadering: 10 februari 2020
Datum voorstel: 21 januari 2020
Nummer:  A 
Onderwerp: Kwaliteitsplan Openbaar Groen

Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen uw raad voor om:
1. het Kwaliteitsplan Openbaar Groen Gemeente Tubbergen voor kennisgeving aan te nemen;
- waarbij het huidige beheer van de openbare ruimte binnen de bebouwde kom grotendeels wordt 
voortgezet, waarbij enkele aanpassingen in het kader van de biodiversiteit worden doorgevoerd;
- de financiering van de opgenomen ambities te betrekken bij het opstellen van de perspectiefnota 2021;
2. het Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Tubbergen voor kennisgeving aan te nemen;
- waarbij het beheer van de openbare ruimte buiten de bebouwde kom, binnen het huidige budget, wordt 
geoptimaliseerd in het kader van de biodiversiteit;
- de financiering van de opgenomen ambities te betrekken bij het opstellen van de perspectiefnota 2021 ;
3. het Uitvoeringsplan Plaagbestrijding vast te stellen;
4. het Communicatieplan Biodiversiteit Tubbergen vast te stellen;

Samenvatting van het voorstel
Met het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) streven we naar een gezonde en duurzame inrichting van 
onze openbare ruimte zodat onze kernen in de toekomst aantrekkelijk blijven om in te wonen, 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. Aan de hand van 
het bijgevoegde Uitvoeringsplan Biodiversiteit gemeente Tubbergen maken we inzichtelijk hoe de 
biodiversiteit binnen de gemeente kan worden versterkt en hoe we binnen de bestaande budgetten het 
beheer van de openbare ruimte in het kader van de biodiversiteit kunnen optimaliseren. Het bijgevoegde 
Uitvoeringsplan Plaagbestrijding geeft inzicht hoe omgegaan wordt met bestrijdingsmiddelen. Het 
bijgevoegde Communicatieplan vormt de basis om de inwoners, (agrarische) ondernemers, en 
belangengroeperingen of natuurverenigingen te betrekken bij de inrichting van de openbare ruimte.

Aanleiding voor dit voorstel
In 2018 is de kwaliteit van het openbaar groen in alle kernen van de gemeente Tubbergen geschouwd en 
beoordeeld. Met uitzondering van de recente nieuwbouwwijken. De uitkomsten van de schouw sluiten aan bij 
de klachten en opmerkingen vanuit de omgeving. Met het opstellen van het Kwaliteitsplan Openbaar Groen, 
het Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Tubbergen en het Uitvoeringsplan Plaagbestrijding wordt inzicht 
gegeven hoe met de openbare ruimte in de toekomst omgegaan kan worden.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
Het KOG is een beleidsplan met kaders en randvoorwaarden die leiden naar een duurzame inrichting en 
kwaliteit van de openbare ruimte voor de groen- en speelvoorzieningen binnen de bebouwde kom van de 
kernen van de gemeente Tubbergen. Hiermee streven we naar behoud en verbetering van de 
leefbaarheid. Aan de hand van het Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Tubbergen willen we inzicht 
geven hoe de biodiversiteit kan worden behouden c.q. versterkt.

Argumentatie
Alle dorpen van de gemeente Tubbergen hebben in de afgelopen decennia, de nodige groei en uitbreiding 
doorgemaakt. Deze groei heeft ook in de openbare ruimte 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 dorpse ontwikkelingen zijn onze inwoners omgevingsbewust. De 
wens om mee te denken, mee te praten en ook zelf uit te voeren is sterk gegroeid en zal blijven groeien. 
Vanuit de bewoners 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 Mijn 
Dorp 2030 verschillende avonden georganiseerd om wensen, verzoeken, vragen en opmerkingen over de 
onderhoudsstaat van het openbaar groen te inventariseren. De kennis en ervaringen daar is opgehaald en is 
verwerkt in dit plan. 



Schouw openbare ruimte
In 2018 is de kwaliteit van het openbaar groen in alle kernen van de gemeente Tubbergen geschouwd en 
beoordeeld. De uitkomsten van de schouw sluiten aan bij de meldingen en opmerkingen vanuit de 
omgeving. De beeldkwaliteit wordt op zich gehaald, maar de technische kwaliteit is verouderd.

Behandeling Kwaliteitsplan Openbare Groen
Op 28 oktober 2019 is het KOG ter instemming voorgelegd aan de raad. Op basis van een amendement van 
de fractie van de PvdA heeft uw raad echter besloten om het voorstel tot instemmen met de 
beleidsvoornemens van het KOG 2020-2027 terug te leggen aan het college, met de opdracht uiterlijk 31 
januari 2020 een integrale visie en uitvoeringsagenda en een communicatieplan ter bevordering van 
biodiversiteit als bedoeld in de motie aan het voorstel toe te voegen. .

Om invulling te geven aan het genoemde raadsbesluit van 28 oktober 2019 wordt het KOG opnieuw ter 
besluitvorming aangeboden. Onderdeel van dit advies maken tevens het Uitvoeringsplan Biodiversiteit 
gemeente Tubbergen, het Communicatieplan Biodiversiteit Tubbergen en het Uitvoeringsplan 
Plaagbestrijding onderdeel uit.

Tevens wordt aangegeven hoe we binnen de bestaande budgetten het beheer van de openbare ruimte in het 
kader van de biodiversiteit kunnen optimaliseren.

De genoemde documenten komen kort samengevat op het volgende neer:

Kwaliteitsplan Openbaar Groen
Dit plan geeft aan hoe we nu omgaan wordt met het beheer, onderhoud en vervanging van de groen- en 
speelvoorziening en welke ambities wij op dit punt hebben voor de komende acht jaar.

Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Tubbergen
Dit plan geeft inzicht in de wijze waarop wij op dit moment onze bermen en sloten, zowel binnen als buiten 
de bebouwde kom, beheren. Daarin worden tevens de maatregelen genoemd die wij binnen het huidige 
budget kunnen uitvoeren voor het anders beheren van de bermen en sloten om de biodiversiteit te 
versterken. Tevens is inzicht gegeven in de maatregelen die we zouden kunnen uitvoeren voor het anders 
beheren van bermen en sloten uitgaande van de meest ideale situatie en de financiële gevolgen daarvan.

Uitvoeringsplan Plaagbestrijding
Dit plan geeft inzicht in hoe wij als gemeente om denken te moeten gaan met de bestrijding van ongedierte, 
de eikenprocessierups, de exotenbestrijding en het gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Communicatieplan Biodiversiteit Tubbergen
Voor zowel de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit, het Kwaliteitsplan Openbaar Groen als de Plaagbestrijding 
is een communicatieplan opgesteld op basis waarvan wij onze inwoners willen informeren via een flyer, 
informatie op de website en een artikel in de krant. Daarnaast wordt ook gecommuniceerd via de 
Contactpersoon Openbare Ruimte COR en de buur(t)mannen en -vrouwen. de Contactpersoon Openbare 
Ruimte COR en de buur(t)mannen en -vrouwen.

Externe communicatie
Voor zowel de Uitvoeringsagenda Biodiversiteit Gemeente Tubbergen, het Kwaliteitsplan Openbaar Groen 
als de Plaagbestrijding is een communicatieplan opgesteld op basis waarvan wij onze inwoners willen 
informeren via een flyer, informatie op de website en een artikel in de krant. Daarnaast wordt ook 
gecommuniceerd via de Contactpersoon Openbare Ruimte COR en de buur(t)mannen en -vrouwen.

Financiele paragraaf
Op basis van het KOG zou, om de ambities voor het beheer, onderhoud en vervanging van de groen- en de 
speelvoorzieningen, uit dat plan te kunnen verwezenlijken extra structurele middelen beschikbaar gesteld 
moeten worden van € 270.000 in 2020 oplopend tot € 305.000 in 2027.

Ter uitvoering van het Uitvoeringsplan Biodiversiteit gemeente Tubbergen zou voor de financiering van de 
ambities € 214.000 structureel beschikbaar gesteld moeten worden.

De financiering van de ambities uit zowel de KOG als het Uitvoeringsplan Biodiversiteit gemeente Tubbergen 
zullen meegenomen worden in de perspectiefnota 2021.

De uitvoering van het Communicatieplan Biodiversiteit Tubbergen worden ten laste gebracht van het product 



632012 Samenwerken aan biodiversiteit.

De uitvoering van de plaagbestrijding wordt gefinancierd vanuit de bestaande budgetten voor het beheer van 
de openbare ruimte.

Uitvoering
Na instemming met de bijgevoegde stukken zal het Communicatieplan worden uitgevoerd.

Evaluatie
N.v.t.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
De gemeente kan zelfstandig over dit onderwerp besluiten.

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester

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



Raadsbesluit  

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

De raad van de gemeente Tubbergen,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 januari 2020, nr. A;

gelet op het advies van de raadscommissie van 3 februari 2020;
 
gelet op artikel 108 en artikel 147 van de Gemeentewet

besluit:

1. het Kwaliteitsplan Openbaar Groen Gemeente Tubbergen voor kennisgeving aan te nemen;
- waarbij het huidige beheer van de openbare ruimte binnen de bebouwde kom grotendeels wordt 
voortgezet, waarbij enkele aanpassingen in het kader van de biodiversiteit worden doorgevoerd;
- de financiering van de opgenomen ambities te betrekken bij het opstellen van de perspectiefnota 2021;
2. het Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Tubbergen voor kennisgeving aan te nemen;
- waarbij het beheer van de openbare ruimte buiten de bebouwde kom, binnen het huidige budget, wordt 
geoptimaliseerd in het kader van de biodiversiteit;
- de financiering van de opgenomen ambities te betrekken bij het opstellen van de perspectiefnota 2021 ;
3. het Uitvoeringsplan Plaagbestrijding vast te stellen;
4. het Communicatieplan Biodiversiteit Tubbergen vast te stellen;

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 februari 2020

De raadsgriffier, De voorzitter,


