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 Onderwerp: 
Structuurplan voor Groen in West  

  

 Planning van de bespreking en besluitvorming 
 Idee + Informatie                                       Datum 
 Mening/consultatie                                    Datum 3 juli 2012 
 Besluit                                                       Datum 17 juli 2012 

 Aard / doel van de bespreking: 
Idee + Informatie: 
 
Mening: De mening te peilen van de raad over het voorliggende groenstructuurplan West.  
 

 Wijze van bespreking (in te vullen door de Griffie): 
In de Politieke Avond van 14 februari 2012 werd de Bomenverordening in de raad 
meningvormend besproken. Na debat over met name verruiming van de 
kapvergunningvrije maat en het punt van de procedure voor het verlenen van 
kapvergunningen, werd besloten om de 2e termijn van deze meningvorming uit te stellen 
tot de voordracht Groenstructuurplan aan de raad werd voorgelegd. Dat is nu het geval. 
Deze achtergrond vereist extra aandacht voor de wijze van bespreking. Voorgesteld wordt 
om het Groenstructuurplan (als kader, mede voor de Bomenverordening) in twee termijnen 
te bespreken: één korte voor verhelderende, inhoudelijke vragen aan de 
portefeuillehouder, en vervolgens een langere tweede termijn voor onderling debat. 
Debatonderwerpen kunnen van te voren via de griffie voorgesteld. Tenslotte krijgt het 
Dagelijks Bestuur de gelegenheid om kort op de beraadslaging te reageren. 
Uiteindelijk inventariseert de voorzitter of de fracties de voordrachten besluitrijp achten en 
of zij moties dan wel amendementen overwegen. 

 

 De stadsdeelraad besluit: 
In te stemmen met het Structuurplan voor Groen in West voor de periode 2012-2025 
Met uitzondering van bijlage 3 “Toelichting weigeringsgronden Bomenverordening” 
(bevoegdheid DB) – wat betekent dit in het licht van het debat op 14 februari-LM?. 
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 Korte samenvatting: (max. 10 regels) 
Het plan onderstreept het belang van groen voor west en inventariseert kansen voor 
verbetering en uitbreiding van groen in stadsdeel west. In de bijbehorende actielijst staan 
de wenselijke investeringen in de hoofdbomenstructuur, parken, pleinen en plantsoenen, 
routes, ecologie en het groen in de straat. Voor de periode 2012-2014 wordt een extra 
budget geraamd van € 650.000, waarbij de prioriteit wordt gelegd bij het investeren in 
groen op straat (€ 280.000), 2e prioriteit bij het investeren in buurtpleinen (€ 150.000), 3e 
prioriteit bij het investeren in recreatieve routes (€ 160.000) en 4e prioriteit bij de 
verbetering van ecologische routes (€ 60.000). De besluitvorming hierover zal betrokken 
worden bij de begroting 2013 en 2014.  

  

 Bestuurlijke achtergrond (aanleiding en context): 
In het coalitieakkoord wordt op veel onderdelen van de ambitie “In West ben je graag 
buiten” veel belang gehecht aan groen in het stadsdeel. Voorliggend structuurplan is een 
samenhangend plan voor de uitbreiding en verbetering van groen in het stadsdeel.  
In bijlage 3 is een uitwerking opgenomen van de weigeringsgronden uit de 
Bomenverordening (bevoegdheid DB), die tegelijkertijd ter kennisname aan de raad 
voorgelegd wordt (2011/4123).   

  

 Reden van het besluit: 
Met dit plan wordt nadere invulling gegeven aan het coalitieakkoord en het programma “In 
West ben je graag buiten” 

  

 Kosten, baten en dekking:  
De in het plan aangegeven investeringsprioriteiten voor de periode 2012-2014 zullen 
worden betrokken bij de programmabegroting 2013 en 2014. 

  

 Uitkomsten inspraak en/of maatschappelijk overleg: 
De conceptversie van het Structuurplan voor Groen in West heeft 6 weken ter inzage 
gelegen in de periode 11 april tot 25 mei 2012. Daarbinnen is op 16 mei een 
inspraakavond gehouden, waar een aantal bewoners van de gelegenheid gebruik heeft 
gemaakt zich op de hoogte te laten stellen van het plan en daar vragen over te stellen. 
Daarnaast is een tweetal schriftelijke reacties binnen gekomen.  
In de bijgevoegde Nota van Beantwoording zijn de inspraakreacties voorzien van een 
reactie.   

  

 Meegezonden/ter inzage gelegde stukken: 
1. Structuurplan voor Groen in West 
2. Nota van beantwoording zienswijze concept Structuurplan voor Groen in West 
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 Besloten in de vergadering van: 17 juli 2012 
 
 
De stadsdeelraad van stadsdeel West, 
 
 
Griffier:                                                                 Raadsvoorzitter: 
 
 
………………………………..                                ………………………………… 
S. Raben                                  K. Martowirono 
 
 

  
 

    
 


