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Geachte leden van de gemeenteraad van Heerhugowaard,
Kennisnemen van
Het groenbeleidsplan 2021-2026 is vastgesteld door het college.

Inleiding

In de Raadsagenda ‘Samen het verschil maken in Heerhugowaard, stad van kansen’ heeft de gemeenteraad het
belang aangegeven van het groen in Heerhugowaard. De gemeenteraad heeft deze ambities bekrachtigd door op
30 juni 2020 de groenvisie ‘Groen, tenzij’ (2020-2040) vast te stellen. Met dit raadsbesluit (RB2020059) is
opdracht aan het college gegeven om de kaders uit de groenvisie door te vertalen naar een beleidsplan met
concrete beleidsregels en acties. Daarbij is tevens aangegeven de gemeenteraad te informeren over de inhoud
van dit beleidsplan. Het informeren vindt plaats middels deze raadsinformatiebrief. Het groenbeleidsplan 20212026 is als bijlage toegevoegd.

Kernboodschap
1.

2.

3.

Het groenbeleidsplan is een vertaling van de ambities uit de groenvisie.
De ambities uit de groenvisie zijn tot stand gekomen via een interactief proces met inwoners,
(groen)professionals, raadsleden en ambtenaren. Op deze wijze is het motto ‘Groen, tenzij’ tot stand
gekomen en zijn ambities op de thema’s gezondheid, klimaat, biodiversiteit, recreatie en identiteit
benoemd. Deze ambities zijn in het groenbeleidsplan uitgewerkt tot beleidsregels voor project- en
gebiedsontwikkeling, groot onderhoud en beheer. Daarnaast zijn acties opgenomen om de komende
jaren gericht te werken aan deze ambities.
Het groenbeleid is gericht op synergie met andere activiteiten.
Met beleidsregels voor project- en gebiedsontwikkeling, groot onderhoud en beheer van de openbare
ruimte worden ambities uit de groenvisie tot uitvoering gebracht op natuurlijke momenten. De visie reikt
tot 2040 en op deze wijze wordt op de meest efficiënte wijze gewerkt aan een gezonde, prettige en
toekomstbestendige leefomgeving.
De ingestelde bestemmingsreserve van € 500.000 euro wordt ingezet op acties die niet zouden moeten
wachten op natuurlijke (geplande) momenten.
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4.

De komende 5 jaar herstellen we boomstructuren waar deze beschadigd of verdwenen zijn of waar
boomziektes het voortbestaan bedreigen. Boomstructuren dragen bij aan ieder thema uit de visie.
Bomen bieden namelijk verkoeling, houden water vast, breken wind, bieden voedsel, nestverblijfplaatsen voor dieren en dragen bij aan de identiteit van de gemeente. We stellen hiervoor
een uitvoeringsplan op en geven prioriteit aan structuren waarin de bomen acuut bedreigd worden
door boomziektes of structuren langs wegen voor welke groot onderhoud gepland is. De raad zal in
het 2e kwartaal van 2021 worden geïnformeerd over dit uitvoeringsplan.
We stellen een ecologische structuurvisie op. Door verstedelijking komt het openbaar groen onder
druk te staan en is aandacht voor het juist inpassen van ecologische verbindingen een uitdagende
opgave, zeker met onze ambitie om de biodiversiteit te behouden en te stimuleren. In plaats van per
ontwikkeling te kijken naar lokale kansen, geeft een ecologische structuurvisie samenhang en een
instrument om richting te geven aan de ecologische inpassing van ontwikkelingen.
We doen eerst onderzoek naar en ervaring op met het realiseren van bloemrijk grasland onder de
lokale voedselrijke bodem- en depositieomstandigheden. Bloemrijk grasland past bij de ambitie om
de biodiversiteit te stimuleren, echter is het nog onzeker of het eenvoudigweg overgaan op
ecologisch beheer met de huidige flora en bodem leidt tot het gewenste effect.

Het groenbeleidsplan is alleen van toepassing op de gemeente Heerhugowaard en dient uiterlijk per 1
januari 2024 geharmoniseerd te zijn met het groenbeleid van gemeente Langedijk.
Aan het begin van het proces om tot een groenvisie en groenbeleid te komen, is contact gezocht met
Langedijk. Toen is aangegeven dat er op het moment geen behoefte aan is. Om toch voor te bereiden
op een toekomstig Dijk en Waard, is op de inhoud aansluiting gezocht bij de Omgevingsvisie en het
Herindelingsontwerp. Zodoende kan dit groenbeleidsplan worden gebruikt bij de harmonisatie van het
groenbeleid.

Consequenties
Met het groenbeleid borgen we dat zorgvuldig wordt omgegaan met het aanwezige groen en zorgen we ervoor
dat ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van woningbouw, samengaan met vergroening. Daarin zijn we
ambitieus maar tegelijkertijd realistisch. We richten de ruimte groen in, tenzij noodzakelijk voor andere
doeleinden. Bij de inrichting werken we aan klimaatadaptatie, biodiversiteit, gezondheid, recreatie en de identiteit.
Op deze wijze realiseren we op de lange termijn een veilige, gezonde, prettige en klimaatrobuuste leefomgeving.
Naast dat we zelf en ontwikkelaars ‘groen’ handelen, groeit onder bewoners en bedrijven ook het inzicht op welke
wijze ze hieraan kunnen bijdragen en wordt daar steeds meer naar gehandeld.

Communicatie
Om het groenbeleid op een zo goed mogelijk manier tot stand te brengen zullen ontwikkelende partijen op de
hoogte worden gebracht van de beleidsregels voor project- en gebiedsontwikkeling bij het contact over
(potentiële) projecten en bij het sluiten van overeenkomsten met deze partijen.

Vervolg
In het groenbeleidsplan is per actie een beoogd uitvoeringsjaar opgenomen. Bij project- en
gebiedsontwikkelingen, groot onderhoud en beheer geldt dat deze van toepassing zijn op het moment dat deze
ontwikkelingen en werkzaamheden zich voordoen.
Bij harmonisatie van het beleid met dat van Langedijk zullen de ervaringen met de beleidsregels voor project- en
gebiedsontwikkeling, groot onderhoud en beheer van de openbare ruimte geëvalueerd worden en indien nodig
bijgesteld.

Bijlage(n)
1. Groenbeleidsplan 2021-2026 (Bij21-0236).

Hoogachtend
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
de secretaris,
de burgemeester,
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