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Uit de behandeling van de Vvgb met betrekking tot de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw 
van het medisch kinderdagverblijf van Cardea aan de Simon Smitweg en uit contact met de 
ambtenaren blijkt het volgende: De medewerkers zijn niet of onvoldoende op de hoogte van de 
inhoud en strekking van het document  
 
‘Beleidsnotitie Gemeentelijke Ecologische Hoofdstructuur’ (behorende bij Speerpuntproject 
1 Ecologische verbindingszones uit het Groenstructuurplan)  
 
en van de ligging van de hoofdassen van de groenstructuur en het voorgenomen beleid om deze 
de komende jaren te versterken. 
 
In bovengenoemd document zijn ook aangepaste groenbeheermaatregelen beschreven die de 
natuurwaarde van het openbaar groen verbeteren en er toe bijdragen dat de biodiversiteitdoelen 
uit het Groenstructuurplan en genoemde document ook behaalt kunnen worden. De maatregelen 
zijn in 2008 in samenwerking met de Groenbelangengroepen geformuleerd en houden onder 
meer in: 
 

Knotwilgen 
Door een rij knotwilgen om en om te knotten voorkom je dat van deze hele rij bomen alle 
takken af en zijn er geen schuilgelegenheid meer is voor vogels ed. 
 
Engelendaal 
Het terugzetten van struiken in bosplantsoen is soms noodzakelijk vanuit 
verkeersveiligheid en als verjongingsmaatregel. Maar dit hoeft niet in een keer van voor 
naar achteren. Door dit gefaseerd uit te voeren, blijft er voldoende struikgewas staan dat 
als schuilplaats voor vogels en andere kleine dieren dienst kan doen. Daarnaast krijg je 
een diverse leeftijdsopbouw van je bosplantsoen en dit komt de natuurwaarde hiervan 
alleen maar ten goede. 

 
 
 
In de praktijk komt hier weinig van terecht. Navraag wijst uit dat een betrokken ambtenaar niet op 
de hoogte is van deze afspraken. Ook dit jaar weer is in grote gebieden de onderbegroeiing 
aaneengesloten kort gezet en elke schuil- , foerageer- en nestgelegenheid voor dit voorjaar 
verwijderd. 



 

Vragen; 
1. Hoe zorgt het college ervoor dat bij de afdelingen de beleidsafspraken betreffende de 

gemeentelijke groenstructuur/ecologische hoofdstructuur, biodiversiteit en 
groenonderhoud actief op het netvlies staan? 

 
Antwoord: De betrokken afdelingen worden regelmatig over deze beleidsafspraken 
geïnformeerd en bij aanpassingen en/of nieuw beleid actief betrokken. Daarnaast zijn de 
beleidsafspraken in de werkprotocollen opgenomen. 
 

2. Hoe wordt geborgd dat vergunningen voldoen aan deze beleidsafspraken? 
 
Antwoord: Bij het werkproces van vergunningverlening is de beleidsafdeling betrokken. 
Aangevraagde vergunningen worden aan de beleidsafdeling voorgelegd ter advisering. 
Belangrijke beleidsinhoudelijke aspecten worden vervolgens in de belangenafweging 
meegenomen. 
 

3. Zijn alle bij Groenbeheer betrokken ambtenaren op de hoogte van inhoud en strekking 
van het Groenstructuurplan en de beleidsnotitie Gemeentelijke ecologische 
hoofdstructuur? 

 
Antwoord: Alle betrokken ambtenaren zijn op de hoogte van de inhoud en strekking van 
het groenstructuurplan en de beleidsnotitie. Het uitvoeren van het functionele beheer kan 
echter verschillen met de interpretatie hiervan door niet direct betrokkenen. 
 

4. Is het college van plan om de aangepaste beheermaatregelen zoals met het 
Groenoverleg besproken in de toekomst ook toe te passen bij het groenbeheer? 

 
Antwoord: Het uitgangspunt van de gemeente is dat gekeken wordt naar het toepassen 
van economisch functioneel beheer binnen de mogelijkheden van ecologisch beheer 
zoals omschreven in het groenstructuurplan en de beleidsnotitie. 
 
Knotwilgen worden wel gefaseerd, maar niet om en om geknot.  
 
Bosplantsoen wordt waar mogelijk gefaseerd gedund. Hierbij wordt niet binnen een vak 
gefaseerd te werk gegaan, maar wel binnen een straat. Bijvoorbeeld de ene wegkant het 
ene jaar en de andere wegkant het andere jaar. 
Het bosplantsoen in de kerngebieden Bloemerd, Houtkamp en Groene Dolk / Groene Long 
wordt op basis van een meerjarenplan dat specifiek voor die plek is gemaakt gefaseerd 
gedund. 
NB. Het Engelendaal is het afgelopen jaar niet gedund. Wel is hier het opschot van iepen 
verwijderd in het kader van bestrijding van de iepziekte. 
 


