OPENBAAR GROEN

‘De nadruk ligt op versober
In deze editie van BloembollenVisie starten we met een nieuwe serie: Openbaar Groen. Gemeentes bevinden zich op dit
moment in een spanningsveld als het hierom gaat. Aan de ene
kant wordt namelijk steeds duidelijker hoe belangrijk de aanwezigheid van groen in de omgeving is voor het welzijn van mensen. Aan de andere kant hebben gemeentes te maken met een
omvangrijke bezuinigingsopdracht. Zij staan dus voor lastige keuzes. Hoe gaan zij daarmee om? In deze eerste aflevering
komt de gemeente Schagen aan het woord.
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D

e gemeente Schagen in zijn huidige
vorm is een relatief nieuwe gemeente,
in 2013 ontstaan uit een fusie tussen
de voormalige gemeentes Harenkarspel, Zijpe
en Schagen. Wethouder Sigge van der Veek tot op dat moment mede-eigenaar van bloembollenexportbedrijf Fluwel uit Burgerbrug - is
verantwoordelijk voor het openbaar groen in
de gemeente. We gaan in gesprek met hem
en met beleidsmedewerker Ellen Mul van het
taakveld Groen, speelvoorzieningen en sportvelden, over het openbaar groen in de gemeente Schagen. “Als gevolg van de fusie verkeren
wij in wat andere omstandigheden: wij staan
eerst voor de taak om van drie beleidsstukken
op het gebied van openbaar groen een nieuw
beleidsstuk te maken dat past bij de visie van
de nieuwe gemeente Schagen”, legt Sigge uit.
“Deze visie kent drie pijlers: identiteit, gebruiker en duurzaamheid. Wij willen de regie op de
openbare ruimte voeren in samenwerking met
de gebruikers, binnen de kaders van de wetgeving, ons beleid en wat er technisch haalbaar
is. Daarbij sturen wij op tevredenheid van onze
burgers.”

ZELFREDZAAMHEID
Ellen geeft tekst en uitleg bij de drie pijlers.
“Met ‘identiteit’ doelen we met name op de
structuur van groen, water en wegen en op de
uitstraling, die onder andere tot uitdrukking
komt in het straatmeubilair dat wij kiezen. Bij
de ‘gebruiker’ gaat het om burgertevredenheid,
maar ook om burgerparticipatie. In de huidige samenleving komt de nadruk steeds meer
te liggen op zelfredzaamheid en dat heeft ook
alles te maken met de krimpende budgetten
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van gemeentes. De pijler ‘duurzaamheid’ kun
je in de breedste zin van het woord opvatten:
wij willen het milieu zo min mogelijk belasten,
onder andere door bewuste materiaalkeuzes te
maken en de rekening voor onze acties van nu
niet naar de toekomst te schuiven.”

‘We moeten een omslag
in ons denken maken. Als
we meer willen uitgaan
van participatie vanuit de
samenleving, moeten we
daar als organisatie ook voor
open staan en mee kunnen
omgaan’
Met name de rol van de burger zal steeds belangrijker worden, benadrukt Ellen. “Omdat
ons budget voor dit taakveld na de fusie is
gehalveerd, doen we nu vaker een beroep op
de burger. Zo is er in de loop der tijd wat achterstallig onderhoud ontstaan op het gebied
van groen en in het onderhoud van speeltoestellen. We hebben onze inwoners opgeroepen
om met ideeën te komen om dit aan te pakken.
Dat heeft al vijf initiatieven voor speellocaties
opgeleverd. Ook is er een groep inwoners die
een plan heeft voor de herinrichting van een
stuk groen in hun dorp. Met die inwoners zijn
we nu in gesprek.”

Met een budget van 3 miljoen euro voor openbaar groen, kun je niet alles meer doen, erkent
Sigge. “De nadruk ligt op versobering, er is geen
budget om groenreconstructies te realiseren.
We moeten keuzes maken en prioriteiten stellen. Dat groen belangrijk is voor het welzijn van
de mens, is bekend. Daarbij zetten wij in op
kwaliteit en niet op kwantiteit. Zo kiezen wij liever voor zes hele goede bomen dan voor twaalf
mindere exemplaren.” Onderhoudskosten spelen ook een rol in de keuzes die de gemeente Schagen maakt. “Rozenperken vragen veel
onderhoud, daarom zal een aantal rozenperken plaatsmaken voor gras. Tenzij een aantal
inwoners opstaat en aangeeft zelf iets te willen
betekenen in het onderhoud van de rozenperken. Waarom niet? Die kant zal het wel steeds
meer opgaan. Daarover ga ik graag met burgers
in gesprek.” De gemeente doet niet moeilijk over
zogenaamd ‘snippergroen’, vertelt Ellen. “Dat
zijn groenstroken naast of achter huizen van
burgers. Zij betrekken deze stroken graag bij
hun eigen grond, en als gemeente doen wij hier
graag afstand van. Dat scheelt ons weer onderhoud, burgers nemen dat immers zelf op zich.”
Overigens zijn aspecten als veiligheid en aansprakelijkheid thema’s die daarbij niet over het
hoofd mogen worden gezien. “Je kunt bijvoorbeeld het snoeien van groen ook overlaten aan
burgers, maar wat als er daarbij iets misgaat? Of
als het groen onvoldoende wordt bijgehouden
waardoor voor het verkeer onveilige situaties
ontstaan? Dat moet goed afgedekt zijn.”

SLAG MAKEN
De krimpende overheidsbudgetten zouden
kunnen worden aangevuld met input vanuit het bedrijfsleven. In sommige gemeentes gebeurt dat al, bijvoorbeeld in de vorm
van sponsoring van rotondes met groen. “Dat
gebeurt in de gemeente Schagen nog niet,
groen staat niet zo hoog op de agenda bij het
lokale bedrijfsleven”, weet Sigge. “Natuurlijk
staan we er wel voor open. Een groene rotonde is een mooi visitekaartje en als de sponsor
ook het onderhoud op zich neemt, haalt dat
weer wat kosten weg bij de gemeente.” Wellicht
moet de gemeente zelf actiever zijn in het binnenhalen van sponsors. Maar, ook de gemeente Schagen heeft wat dat betreft nog een slag
te maken, stelt Sigge. “We moeten een omslag
in ons denken maken. Als we meer willen uitgaan van participatie vanuit de samenleving,
moeten we daar als organisatie ook voor open
staan en mee kunnen omgaan. Dat betekent
onder meer dat we minder vanuit techniek en
meer vanuit de emotie van de burger moeten
leren denken. Ook moeten we goed in beeld
krijgen welk kwaliteitsniveau burgers nastreven en proberen daarvoor samen een norm te

ing’

Sigge van der Veek en Ellen Mul: ‘We moeten keuzes maken’

formuleren. Dit zal ook onderwerp van gesprek
zijn in het overleg met dorpsraden, die hierop
op hun beurt ook een visie moeten ontwikkelen. We leven in een nieuwe werkelijkheid en
we moeten allemaal leren hoe we hier op in
moeten spelen.”
De mailing van iVerde die aandacht vraagt voor
openbaar groen en het belang hiervan benadrukt, is ook de gemeente Schagen niet ontgaan. Sigge: “Heel goed dat openbaar groen
hoog op de agenda wordt gezet. We weten
allemaal hoe belangrijk een groene omgeving
is voor ons welzijn. Wij staan er ook voor om
dit in stand te houden. Dat neemt niet weg

dat we ook voor een flinke bezuinigingsopdracht staan die we niet kunnen negeren.” De
gemeente Schagen is met 30.000 bomen ‘redelijk groen’ te noemen, vindt de wethouder. ”De
komende tijd zullen wij ons richten op versterking van de bestaande structuur en focussen
op (bio)diversiteit zodat het totaalbeeld niet te

eentonig is. Het bijzondere aan onze gemeente is dat wij een mix zijn van kustgebied, weilanden, grote en kleine kernen: het gebied kent
van zichzelf dus al verschillende gezichten.
Die eigenheid willen we vooral behouden. In
de toekomst zullen onze inwoners daarbij een
steeds belangrijkere rol gaan spelen.”

Resumé
Een groene omgeving draagt bij aan het welzijn van de mens. Gemeentes spelen hierin
een belangrijke rol, als aanlegger en beheerder van groen. Tegelijkertijd staan gemeentes voor een omvangrijke bezuinigingsopdracht. Hoe gaan zij om met dit spanningsveld?
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