
BEELDKWALITEITSNIVEAU-B GROEN 

 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 21 juli 2016 gehoord hebbende de 

beraadslaging over Kadernota 2017 

 

Van mening zijnde dat: 

- Het vastgestelde kwaliteitsniveau groen  ( C ) zodanig is dat dit geen visitekaartje vormt voor 

onze stad en haar dorpen; 

- Inwoners steeds meer klagen over dit onderhoudsniveau; 

- Er meer financiële armslag is om dit onderhoudniveau terug te brengen naar beeldkwaliteit 

niveau B. 

 

Overwegende dat: 

- Beeldkwaliteitsniveau B wat betreft onkruidbestrijding op verhardingen beter past bij de 

ambities van deze stad en dorpen om een aantrekkelijke gemeente te zijn met recreatieve 

uitstraling; 

- Inwoners het recht hebben op een schone leefomgeving 

 

Constaterende dat; 

- Er door verkoop snippergroen meer middelen beschikbaar komen binnen het OOR voor 

onderhoud van o.a. grijs en groen 

- De wethouder heeft aangegeven dat het storm loopt met de aanvragen voor kopen 

snippergroen 

- Per motie tijdens de behandeling van de Jaarrekening 2015 € 366.000 is vrijgespeeld voor 

verhogen beeldkwaliteit groen 

- De extra middelen die voor 2015 zijn vrijgespeeld t.b.v. extra groenonderhoud, niet volledig zijn 

benut en middels de jaarrekening 2015 overgeheveld zijn naar 2016 

 

Besluit 

 

 Het college te verzoeken om in de begroting 2017 een voorstel aan de raad voor te leggen om de 

beeldkwaliteit groen gefaseerd te verhogen van kwaliteitsniveau C naar beeldkwaliteitsniveau B, 

met de beschikbare budgetten, waaronder de extra opbrengsten OOR en het amendement ‘Inzet 

voordelig rekeningresultaat Openbare Ruimte’,  

 en de extra kosten per 2021 structureel te dekken in de begroting 2021. 

 

Namens, 

Fractie VLP,  Arwen van Gestel 

 



 

 

 

Bijlage; Motie BEELDKWALITEITSNIVEAU-B GROEN 

 

 

MEMO van wethouder Schenk met de kosten om het beeldkwaliteitsniveau van c naar b te brengen 

resulteert in het volgende overzicht: 

 

Onkruid verharding  € 175.000  

Wortel opdruk*  €    50.000  

Maaien gazons  € 145.000  

Afsnijden graskanten  € 120.000  

*Na vier tot vijf jaar zouden deze problemen moeten zijn opgelost 

 

Reeds gedane investering conform Amendement "Inzet voordelig rekeningresultaat Openbare 

Ruimte": 

 

x1000 2017 2018 2019 2020 2021 

Onkruid verharding           

Wortel opdruk 31,5 31,5 31,5 31,5   

Maaien gazons           

Afsnijden graskanten 60 60 60 60   

 

Restant opgave: 

 

x1000 2017 2018 2019 2020 2021 

Onkruid verharding 175 175 175 175 175 

Wortel opdruk 18,5 18,5 18,5 18,5 50 

Maaien gazons 145 145 145 145 145 

Afsnijden graskanten 60 60 60 60 120 

 

Voorgestelde fasering restantopgave tot 2021: 

  

x1000 2017 2018 2019 2020 2021 

Onkruid verharding* 175 175 175 175 175 

Wortel opdruk 8 16 24 24 50 

Maaien gazons 0 30 60 100 145 

Afsnijden graskanten 0 20 30 60 120 

* Er is in meerderheid een motie ingediend "verhoging kwaliteitsniveau onkruidbestrijding op 

verhardingen" die uitgaat van het per 2017 het beeldkwaliteit van c naar b te brengen op dit onderdeel 


