
- Gemeente

Roosendaal
.D

.D

(D
@PvoA

Datum IL april2OIT

Onderwerp Afdoening motie verhogen kwaliteitsniveau

Groen en Grijs

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling

in de cyclus?

Ja, RvS afdoening mot¡e verhogen
kwaliteitsniveau Groen en Grijs

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Schenk

Eerder hebben de fracties van GroenLinks en PvdA de motie groen voor grijs ingediend en

uiteindelijk heeft college dit eerder uitgewerkt in Raadsmededeling 77-2O16:

>htto : / / raad. roosen d aa l. n l/Ra a d s i nfo rm atie/Ra a d s m ed ed e I i nsen/RaacJsmededelin sen 2O7

6/770 2016 Beantwoordine motie Groen voor Gr¡¡s>

Zie bijlage voor een mogelijke verdieping, naar het voorbeeld van:
http ://www. operatiestee n b reek. n l/

Verder gaat het voorliggende raadsvoorstel in op het verhogen van het kwaliteitsniveau,
maar is het niet verstandiger om in te zetten op een duurzame inrichting van de openbare
ruimte, en dus ook t.a.v. het groen en grijs?

De PvdA-fractie heeft hierover de volgende vragen voor het college

L. hoe kunnen wij inzetten op een duurzame inrichting van de openbare ruimte in deze?

2. welke varianten zijn mogelijk en welke kostenniveaus zijn aan deze varianten verbonden?
3. Welk ambitieniveau heeft uw college ten aanzien van het verduurzamen van de openbare
ruimte voor de komende 2O jaar?

Alvast dank voor uw antwoorden.

Paul Klaver, PvdA



Wij beantwoorden uw 3 vragen integraal en als volgt:

Het raadsvoorstel verhogen van kwaliteitsniveau grijs en groen gaat over de kwaliteit van
het onderhoud. Met deze vragen gaat u in op de duurzaamheidsaspecten van de inrichtine
van de openbare ruimte. Duurzaamheid is al vele jaren een belangrijk aandachtspunt bij
(her)inrichting van de openbare ruimte. Zo kiezen wij voor robuuste materialen met een

lange levensduur, we passen bewust zo weinig mogelijk verharding toe en zo mogelijk veel

water en groen. We verlichten alleen daar waar het nodig is en passen dan energiezuinige
verl¡chting toe.

Zoals u weet heeft het college de afgelopen periode door middelvan de R100

bijeenkomsten een visie en ambitieniveaus ontwikkeld op verschillende
duurzaamheidsthema's. Eén van de thema's betreft de openbare ruimte, het groen en

water in de gemeente Roosendaal. Momenteelworden de ambitieniveaus uitgewerkt via de
duurzaamheidsagenda Roosendaal Futureproof. Uw raad was steeds welkom om aan deze

bijeenkomsten deelte nemen. Na vaststelling van de duurzaamheidsagenda door het
college zal ook uw raad hierover geïnformeerd worden. Wij verwachten dat dit nog in
april/mei 2OL7 zal gebeuren.

Eveneens worden nieuwe impulsen voor ons waterbeleid uitgewerkt m¡ddels de uitwerking
van de motíe Verbindend Water. Op 30 maart is hier onlangs nog een bijeenkomst voor
geweest, alwaar de raad voor uitgenodigd was.

Met vriend groet,

Saskia Schenk-Dekkers

Wethouder Beheer Openbare Ruimte


