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Vier thema’s  

  

► waarom nieuw beleid voor openbaar groen? 

►  wat is er al gedaan en waar staan wij nu? 

►  hoe is het Kompas verwerkt? 

►  welke denkrichtingen voor openbaar groen? 

 



Waarom beleid voor openbaar 

groen? 

    

► groen heeft essentiële kwaliteiten voor leven, 

wonen en werken 

► vandaag <-> overmorgen (en lang daarna) 

► handvat om te kunnen afwegen 

► harmonisatie Midden-Groningen 

 



Waar staan we nu?   

 

► inbreng stakeholders vanaf begin (H-S 2016) 

•  bewoners en ondernemers 

•  corporaties en anderen 

► oplossingen en rekenwerk 

► herindeling 

► denkrichtingen zijn klaar 

► werkbijeenkomsten bewoners, ondernemers 

en verenigingen 

► vandaag met u delen 

 

 

 

 



Wat betekent Kompas voor 

openbaar groen? 

 

► identiteit: eigenheid van gemeente en buurt 

► vitaliteit 

► economische betekenis 

► verantwoordelijkheid  

► maatwerk op de plek 

► ieder mens doet mee 
  participatie in inrichting en beheer 

  participatie in de samenleving 

 

 

 

 

 



Dilemma’s en kansen 

 

► gebruik centraal -> gebruiker centraal 

► dynamiek: hoog of laag 

► herkenbaarheid en oorsprong 

► integratie: klimaat, waterbeheer, ecologie, 

verkeer, enz. 

► inrichting en beheer duurzaam 

► middelen: meer dan geld alleen 

 

 

 

 

 



Nieuw beleid voor openbaar 

groen 

 

► 3 structuren van openbaar groen 

► gebruik centraal, gebruiker aan zet 

► altijd basisniveau van inrichting en beheer 

► werkwijze gemeentelijke organisatie anders 

► randvoorwaarden: 
 Kompas 

 wel versterking en verbetering (achterstanden), 

geen uitbreiding 

 nieuwe ideeën met bestaande middelen 

 

 

 

 

 

 



3 groene structuren  

 

► groene hoofdstructuur:  

 voor heel Midden-Groningen 

 gemeente beslist over ligging, inrichting en 

beheer (met inspraak) 
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► lokale groenstructuur:  

 voor dorp, kern of wijk 

 gemeente beslist over ligging, 

eindverantwoordelijk voor inrichting en 

beheer 

 gebruikers praten mee over inrichting en 

beheer, doen mee 
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► buurtgroen: 

 voor buurt, straat of eigen woning 

 gedeelde verantwoordelijkheid 

 

 

 

 









Wat betekent basisbeheer? 

 

► bruikbaar groen 

► goed in stand te houden 

► niet om door een ringetje te halen 

► beoordelen op beeldkwaliteit 

► landelijk norm CROW B 

 

► hoog: met inspanning stakeholders 

► laag: met instemming stakeholders 
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Buurtgroen 

  

► gebruik centraal in het buurtgroen 

► gebruikers aan zet voor extra kwaliteit: 

 bewoners 

 ondernemers 

 verenigingen 

 met corporaties, scholen, enzovoorts 

► gemeente ondersteunt initiatieven 

► randvoorwaarden: middelen, afspraken 

► basisinrichting en -beheer door gemeente  

 

 

 

 

 


