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Niet bezuinigen op kwaliteit groenonderhoud

De gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, in openbare vergadering bijeen op donderdag 8 juli 
2021, ter bespreking en besluitvormende behandeling van agendapunt 4 inhoudende het voorstel tot 
het kennisnemen van de kaderbrief 2022 van de gemeente Papendrecht

Constaterende dat:

 In het kader van de ombuigingen in deze kaderbrief wordt voorgesteld om te bezuinigen op 
groenonderhoud ter grootte van een bedrag van tenminste € 106.000, -.

 Dit ombuigingsvoorstel tot gevolg heeft dat de beeldkwaliteit van het groen in de openbare 
ruimte, op het centrum of winkel gebieden na, wordt teruggebracht naar “onverzorgd” (niveau 
C)

Overwegende dat:

 Groen van groot belang is voor ontspanning, gezondheid en welbevinden van mensen

 In het verleden (2013 – 2016) al fors is bezuinigd op groen en het nu al lastig is de beoogde 
beeldkwaliteit volledig te realiseren 

 Het behoud van het bestaande groen en zo mogelijk een uitbreiding van groen van groot belang 
is voor het behoud van het groene karakter van de gemeente (coalitieakkoord 2018 -2022)

 Dat de gemeente streeft naar een versterking van het groene karakter van de gemeente. Het 
duurzaam groenbeleid erop is gericht het bestaande groen te behouden, de (ecologische) 
kwaliteit ervan te verbeteren, flora en fauna te stimuleren en de samenhangende groene en 
blauwe structuur verder te ontwikkelen 

 Dat de kwaliteit van de openbare ruimte medebepalend is voor de kwaliteit van de leefomgeving 
en dat een rommelige indruk van de openbare ruimte maakt dat je als gemeente onkruid en 
zwerfvuil accepteert 

 Dat een vermindering van deze kwaliteit ongewenst is en dat bezuinigingen op het groen in de 
openbare ruimte doorgaans onomkeerbaar zijn en tot hogere kosten leiden om op het 
ambitieniveau terug te brengen.

Roept het college op: 

 De huidige kwaliteit van het groen in de openbare ruimte mag niet worden verminderd

 Ter dekking eenmalig te investeren in duurzame efficiency maatregelen, zoals bijvoorbeeld led 
verlichting en/of elektrische bedrijfswagens en/of andere efficiency maatregelen. 
 De financiële consequenties te betrekken bij de begroting 2022. 



En gaat over tot de orde van de dag.
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