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Raadsvoorstel 
 

1. Onderwerp:   
   Kwaliteitsverbetering wijkgroen Buitenveldert   
 
2. Voorgesteld besluit: 
 Kwaliteitsverbetering wijkgroen Buitenveldert d.d. april 2009 vast te stellen   
 

3. Toelichting  
   Aanleiding: 
 
In navolging van het meerjarenonderhoudsplan verhardingen is gewerkt aan een 
verbeterplan voor het groen in de wijk Buitenveldert.  
Omdat verhardingen vooral volgens bepaalde vastgestelde normen netjes, heel en 
functioneel moeten zijn is de achterstalligheid relatief eenvoudig in kaart te brengen. 
Bij groen is de rekensom diffuser. Kosten voor achterstalligheid kunnen niet los 
worden gezien van keuzes die voor de inrichting worden gedaan. Groen is veel meer 
emotie dan verharding: het gaat veel meer om de beleving van de openbare ruimte. 
Het inlopen van onderhoudsachterstand en het verbeteren van de groenkwaliteit kan 
dus niet los worden gezien van het sortiment en andere inrichtingskeuzes. De 
voorliggende notitie geeft hiervoor het kader. 
 
Voor het opstellen van de notitie zijn de volgende randvoorwaarden gebruikt: 
- Het werkingsgebied van de notitie is de wijk Buitenveldert exclusief de zuidas 
- Het oorspronkelijke ontwerp van Buitenveldert wordt niet aangetast 
- Alleen het wijkgroen wordt in de notitie behandeld. Sportvelden, ecolint, 
 parken en water zijn buiten beschouwing gelaten 
- Bestaand beleid geldt als uitgangspunt voor de inrichtingskeuzes. 
De kwaliteitsverbetering wordt in vijf jaar uitgevoerd. 
Voor een aparte notitie voor de wijk Buitenveldert is gekozen wegens het groene 
karakter van de wijk. Het plan wordt tegelijkertijd met herprofileringprojecten 
geïmplementeerd.  
 

datum vergadering D.I.V. nummer 
14 mei            
portefeuille   
Boes            
ingebracht op verzoek van: paraaf sectormanager 
       
reden van de aanbieding: 

vaststelling      
behandelend ambtenaar 

v. Soest      
telefoon paraaf portefeuillehouder 

24705      
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Doel van de notitie is om te komen tot kaders voor de verbetering van het wijkgroen in 
Buitenveldert. Hiertoe zijn de volgende kwaliteitsdoelen uitgewerkt:  
1. Meer kleur 
2. Meer overzicht 
3. Meer licht 
4. Meer maatwerk 
5. Meer ecologische waarde 
 
 Beoogd resultaat :  
Duidelijke kaders voor de verbetering van het wijkgroen in Buitenveldert. De kaders  
zijn in de notitie verder uitgewerkt. Naar aanleiding van de kosteninventarisatie wordt 
voorgsteld jaarlijks een bedrag aan de verbetering van de kwaliteit van het wijkgroen 
te besteden. 
        
   Gevolgen:   
De komende vijf jaar wordt geld en aandacht geinvesteerd in het wijkgroen in 
Buitenveldert waardoor de kwaliteit van de groene openbare ruimte verbetert. 
   
    Uitvoering: 
Voorgesteld wordt de volledige invoering van de kwaliteitsverbetering in vijf jaar te 
laten plaatsvinden. De uitvoer wordt indien mogelijk gekoppeld aan het IMOR en 
andere projecten in Buitenveldert.  
 

4. Kader: 
Kwaliteitsplan Zuideramstel, visie groenstructuur 
1001 bomenplan        
      
 
5. Bevoegdheid deelraad:  
vaststelling        
 
6. Financiën:         
  
De totale invoering van de kwaliteitsverbetering van het wijkgroen van Buitenveldert 
zal binnen een periode van 5 jaar worden gerealiseerd. Dat betekent dat de kosten 
over 5 jaar worden gespreid.  
 
De totale kosten van de in hoofdstuk 2 en 3 genoemde kwaliteitsverbetering van het 
wijkgroen in Buitenveldert zijn geïnventariseerd.  De schatting is dat het gaat om een 
bedrag van €  478.000 
Dit bedrag is exclusief de verbetering van binnentuinen en bomen:  
Aangenomen wordt dat de groenverbetering van binnentuinen volledig wordt 
meegenomen in IMOR (dit is al gaande) en dat verdere prioriteiten hiervoor niet nodig 
zijn. Om deze reden zijn binnentuinen financieel gezien buiten beschouwing gelaten. 
De verbetering van bomen is al vastgelegd in het 1000-bomenplan. 
 
In de komende 5 jaar is jaarlijks incidenteel nodig € 478.000 / 5 = €    95.000 
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Het bedrag van € 95.000 is te dekken uit de volgende bronnen: 
 
 
Prioriteiten:   

• voor het grootste deel zal uit een jaarlijkse incidentele prioriteit worden 
aangevraagd, beginnend met de begroting 2010.  

IMOR:     
• Financiering kan plaats vinden via IMOR (als de onverharde delen van een 

wegprofiel  groot onderhoud ondergaan)  
Alternatieven/aanvullende financiering: 

• Financiering kan worden aangevraagd uit het stadsdeelparkeerfonds. De 
verbetering wordt verder meegenomen in de lopende projecten.  

 
Structurele kosten 
Structureel is geen extra geld nodig, m.u.v. bomen en bij uitbreiding van het 
groenareaal (groen voor grijs). Verwacht wordt dat de toename van het groenareaal 
kan worden gecompenseerd door verkleining van het areaal doord de 
tuinuitbreidingen en andere verhuur / gebruikovereenkomsten. 
Een plan voor structureel geld voor bomen is al in het vastgestelde 1000-bomenplan 
opgenomen.  
Bij uitbreiding van het groenareaal kan sprake zijn van een lichte toename van 
structurele onderhoudskosten per vierkante meter. Bij projecten waarbij dit aan de 
orde is zullen apart financiële voorstellen worden gedaan. 
 
7. Participatie en inspraak 
De notitie Kwaliteitsverbetering wijkgroen Buitenveldert is zomer 2008 door het DB 
vrijgegeven voor inspraak. Tussen 4 december en 14 januari lag de notitie ter inzage, 
binnen de termijn is er een (mail) reactie binnengekomen. In de bijgevoegde nota van 
beanwoording is de inspraakreactie inhoudelijk beantwoord. De inspraak heeft geleid 
tot een kleine aanpassing in de notitie: het evalueren van het beleid wordt in de notitie 
genoemd.  
In de voorliggende notitie zijn een aantal kleine (tekstuele) ambtelijke wijzigingen 
doorgevoerd en wordt wordt voorgesteld het vigerend beleid t.a.v. de tuinuitbreidingen 
te evalueren 
      
 

8. Meegezonden:  
           
Notitie wijkgroen Buitenveldert 
nota van beantwoording,  
inspraakreactie 

8. Ter inzage:  
            
n.v.t. 
      


