
PARTICIPATIEPLAN  GROENPLAN  BEEMSTER

Inleiding
In  het kader van de noodzakelijke bezuinigingen heeft de gemeenteraad het college 
opgedragen te komen tot  een structurele bezuiniging van €100.000 op de kosten van 
onderhoud van het openbaar groen. Daartoe is een Groenplan opgesteld, waarin  zowel 
de huidige kwaliteit  van het groenbeheer staat  beschreven, als de noodzakelijke 
veranderingen in  het onderhoud om tot  de vereiste bezuinigingen te komen. De 
gemeenteraad heeft eerder aangegeven dat mogelijk  de hulp van inwoners kan worden 
ingeroepen om de kwaliteit  van het onderhoud te behouden en toch de noodzakelijke 
bezuiniging te realiseren. Dit  is te kwalificeren als een vorm van burgerparticipatie.

Burgerparticipatie
Op de participatieladder valt  deze vorm van burgerparticipatie  op te vatten als 
‘samenwerken’. In  het communicatieplan  staat  dat als volgt  beschreven:
4. Samenwerken

Bij  deze vorm werken politiek  en bestuur  samen met de betrokkenen aan de 
ontwikkeling  van beleid of een oplossing. Het  initiatief  kan bij  samenwerken 
zowel bij  het bestuur  als bij  betrokkenen liggen. De politiek  probeert  zich zo 
veel mogelijk  te verbinden aan de resultaten, maar  kan bij  de uiteindelijke  
besluitvorming  hiervan (gemotiveerd) afwijken.

In  het communicatieplan  zijn  de volgende uitgangspunten voor participatiebeleid 
geformuleerd: 

Uitgangspunten  participatiebeleid  gemeente  Beemster
1. De gemeente werkt  bij  alle vormen van burgerparticipatie met bewoners en 

organisaties samen op een manier  die zoveel mogelijk  past bij  de onderwerpen, 
bevoegdheden en de verplichtingen van de gemeente (samenwerking  op maat). 

2. Goede en regelmatige communicatie met deelnemers aan burgerparticipatie  is erg 
belangrijk.
Deelnemers moeten voorafgaand aan participatie weten:
- Wat hun rol  is.
- Wat er met hun inbreng wordt  gedaan.
- Hoe lang het gaat duren.
- Wat de te verwachten resultaten zijn.

3. De gemeente ondersteunt  participatie-initiatieven van bewoners en organisaties 
waar  nodig en als dit  past binnen de gemeentelijke mogelijkheden.
Ondersteuning betekent daarbij  dus niet automatisch: u vraagt  en wij  draaien.

4. De gemeente is een betrouwbare partner  en neemt vrijwill igers die participeren 
serieus.
De gemeente is duidelijk  en betrouwbaar:  afspraken maken, vastleggen en 
nakomen, maar  ook uitleggen waarom iets niet kan .

5. Deregulering: ook bij  procedures van inspraak  en burgerparticipatie.
De gemeente spant zich in  om ook op het vlak van inspraak  en burgerparticipatie  
zo min  mogelijk  ingewikkelde regels en procedures te hanteren.

Procesvoorstel  voor  participatie  in  het  groenbeheer
In  het groenbeheerplan zijn  per dorp kwaliteitsverminderingen aangegeven, die 
betrekking  hebben op omvormingen (bijvoorbeeld van rozenperken naar heesters, van 



eenjarigen naar  gras), maar ook op verwijderingen (bijvoorbeeld knotwilgen om en om 
verwijderen). 

Wij  stellen voor het volgende stappenplan per dorp te volgen:

1. Per dorp wordt  aangegeven welke van deze kwaliteitsverminderingen in  
principe in  aanmerking  komen voor inzet  door burgers. 

2. Deze overzichten worden ter  beschikking  gesteld aan de dorpsraden van West-, 
Noord- en Zuidoostbeemster  en die van Middenbeemster (in oprichting)

3. Deze dorpsraden gaan in  gesprek met buurtverenigingen om te onderzoeken 
welke buurtverenigingen bereid en in  staat  zijn  taken op zich te nemen. Deze 
buurtverenigingen kunnen dan een plan indienen voor de wijze waarop zij  het 
onderhoud vorm willen  geven. Voor de indiening van een plan wordt  een 
formulier  ontwikkeld

4. De door de dorpsraden verzamelde plannen worden voorgelegd aan de gemeente 
Beemster. Daar  vindt  beoordeling plaats van de ingediende plannen en worden 
nadere afspraken en randvoorwaarden per plan vastgelegd. Als een plan 
onvoldoende beeld geeft van de beoogde inzet  van betreffende buurtvereniging, 
wordt  dit  in  een gesprek nader doorgesproken.

5. Met  iedere buurtvereniging worden de afspraken schriftelijk  vastgelegd en 
wordt  ook vastgelegd wat  de vervolgstappen zijn  als afspraken niet  (voldoende) 
worden nagekomen.

6. Na een compleet groeiseizoen wordt  door Gemeentewerken en de Technische 
Dienst  een evaluatie opgesteld van de verschillende onderhoudsplannen.

Met  dit  stappenplan wordt  voldaan aan de hierboven genoemde uitgangspunten voor 
het participatiebeleid van de gemeente Beemster.

Communicatie
Inwoners van Beemster worden geïnformeerd over het proces en de aanpak via de 
reguliere communicatiekanalen (Binnendijk,  website, Twitter).


