De groenafdeling van de gemeente Tiel heeft nagenoeg alle gebruikelijke
beleidsstukken op de plank liggen. André Menting werkt als beleidsmedewerker
groen dagelijks met die plannen. Wat leveren de beleidstukken hem in zijn
dagelijkse werk op en wat levert het de bewoners van Tiel op?

Uitvoering groenbeleid
in tijden van crisis
Impressie van de onderhoudskwaliteit in het Linge-Waalpark.

Menting schreef zelf ook mee aan diverse
gemeentelijke grote groenbeleidsstukken:
het Bomenbeleidsplan, de Bomenverordening en de Nota Onderhoudskwaliteit. ‘De
Nota is een goed voorbeeld; het heeft zijn
doel heel goed bereikt en er zijn merkbaar
minder klachten over het groenonderhoud.
Bewoners zien echt het verschil buiten.
De plantsoenen zijn schoner, er is minder
onkruid in de plantvakken en het gras is
korter. Ook de jonge bomen worden vaker
gesnoeid, maar dat valt niet op. In de
leefbaarheidmonitor is het ook merkbaar,
de tevredenheid stijgt.’ En daar is Menting
trots op.
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In deze tijd van financiële crisis, moet de
gemeente Tiel een bezuinigingsslag maken.
‘Met de Nota Onderhoudskwaliteit in handen
kunnen we beter richting geven aan de bezuinigingen’, zegt Menting. Tiel gaat de bezuinigingen baseren op beeldkwaliteit. Het
kwaliteitsniveau van het groen gaat een treetje lager. Menting vindt dit jammer, want het
is en blijft zichtwerk. Bij nieuw aan te leggen
groen gaat Tiel zich focussen op een onderhoudsarme inrichting. Er komen bijvoorbeeld
geen hagen meer. ‘Omvorming van onderhoudsintensief naar onderhoudsarm groen
zou een volgende stap zijn, maar dan moet
je eerst in onderhoudsarm groen investeren.

Je krijgt er geen directe winst uit, dat duurt
even. Het nadeel van omvormen is dat het
buiten saaier en soberder wordt.’

Groenstructuurplan
In 2005 schreef Arcadis voor de gemeente
Tiel een Groenstructuurplan. Menting: ‘Het
is een plan zonder een goede financiële
onderbouwing. De raad was enthousiast en
stelde het vast, maar geld kwam er tot op
heden niet en dat zal in de nabije toekomst
allen maar moeilijker worden. Daarom is het
plan nog niet actief in uitvoering. Groot onderhoud aan groen en bomen nemen we nu
mee in het beheerplan, dat adviesbureau Cy-

Linge-Waalpark.

ber op dit moment schrijft. Maar verbetering
van de groenstructuur door grootschalige
projecten lukt zonder geld natuurlijk niet.’
Menting vervolgt: ‘Ondanks dat projecten
niet van de grond komen, wordt het Groenstructuurplan wel gebruikt als toetsingskader bij nieuwbouw. De afdeling Groen trekt
geen nieuwe projecten, dat doet Stadsontwikkeling waar alleen stedenbouwers en planologen zitten. Gelukkig worden de opdrachten uitgevoerd door bureaus met een groene
component. Zo wordt directe inbreng vanuit
groen minder belangrijk en krijgen projecten
toch een hoge kwaliteit.
Een ander voordeel van het Groenstructuurplan was, dat het een bouwsteen
vormde voor een nieuwe Structuurvisie. Het
Groenstructuurplan is dus niet voor niets
gemaakt, het heeft (nog) geen zichtbare
gevolgen, maar wordt op beleidsniveau wel
degelijk gebruikt.’
Op dit moment stelt de gemeente Tiel een
Milieuvisie op. Daar wil de afdeling Groen
wel op meeliften. Het liefst zou Menting het
gebruik van chemische middelen zo snel
mogelijk afbouwen, maar er is geen geld
beschikbaar. ‘En het gebruik ervan vinden
ze in Tiel heel gewoon, hier wonen veel fruit-

boeren en arbeiders. De bewoners vinden
dat het groen er netjes uit moet zien. In Tiel
overtuig je bewoners nu eenmaal gemakkelijker met argumenten als structuren of
kosten dan met natuurwaarden.’

Beleid in de toekomst
De meeste beleidsplannen voor groen in
Tiel liggen nu ‘op de plank’. Ze worden goed
gebruikt, maar het ene plan heeft meer zichtbare gevolgen dan het ander. Het liefst wil
Menting de bestaande plannen eerst uitgevoerd hebben voor de volgende actualisatie,
‘Maar zonder geld zal dat niet lukken.’
Menting mist nog een Landschapsontwikkelingsplan. ‘Ik vind dat erg belangrijk, maar het
bestuur helaas niet, dus het zal er voorlopig
niet komen.’ In de toekomst wil Menting de
verschillende beleidsplannen beter integreren
om het succes en effect ervan te vergroten.
Liesbeth van Rijnsbergen en
Tamara van Tricht

André Menting studeert in 1993 af aan
de Internationale Agrarische Hogeschool
Larenstein te Boskoop, richting beheer.
Na een baan bij de bedrijven Nieuwland
Advies en Hollandschap, werkt hij bij
diverse gemeenten: Leiderdorp, Arnhem
en Renkum. Hierna komt hij terecht in Tiel.
Sinds vijf jaar werkt hij als coördinator en
beleidsmedewerker Groen.
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