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1

BELEID
In dit hoofdstuk staan de doelen en ambities van het groenbeheer en -beleid van de gemeente
Katwijk centraal. De onderzoeksvragen gaan in op kwaliteit van het beleid, de
sturingsmogelijkheden van de raad, de onderbouwing van het beleid en de betrokkenheid
van burgers. Het hoofdstuk sluit af met tussenconclusies.

1.1

KADERSTELLENDE BELEIDSDOCUMENTEN
De gemeenteraad heeft voor het beheer van kapitaalgoederen en het groenbeheer en -beleid
de in figuur 1 opgenomen kaders vastgesteld. Katwijk stelt niet voor alle beleidsnota’s de
looptijd vast. Ook verschilt de looptijd van de verschillende beleidsnota’s. Het wordt niet
duidelijk waarop de gemeente deze keuzes baseert.

Kaderstellende beleidsdocumenten
Financiële verordening gemeente Katwijk (2013)
Visie Openbare Ruimte Katwijk (2007)
Groenbeleidsplan 2009-2019
Kapbeleid 2003-2010
Bomenbeleidsplan 2011-2025
Notitie Snippergroen (2011)
Beleidsplan geveltuinen (2011) (n.a.v. Initiatiefvoorstel geveltuinen)
Figuur 1: Overzicht kaderstellende beleidsdocumenten kapitaalgoederen en groenbeheer en -beleid
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1.2

BELEIDSDOELSTELLINGEN
In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod:
1.

Welke doelstellingen en ambities heeft de gemeenteraad geformuleerd voor het
groenbeleid en het groenbeheer?

Visie Openbare ruimte Katwijk
De Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK) voldoet niet aan de vereisten uit de financiële
verordening. In de financiële verordening van de gemeente Katwijk staat over het onderhoud
van onder meer het kapitaalgoed groen:
“Het college biedt eenmaal in de vier jaar een nota Onderhoud openbare ruimte aan. De nota
geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau
voor het openbaar groen, water, wegen, kunstwerken, straatmeubilair en speelplaatsen en
eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag.” 1
Met de VORK biedt het college het kader voor inrichting van het onderhoud en het beoogde
onderhoudsniveau. De normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag dat met
dit onderhoud gemoeid is, komt niet aan de orde. Ook dateert de VORK uit 2008. De
gemeente voldoet daarmee niet aan haar eigen spelregels om deze nota eenmaal per vier jaar
aan te bieden.
De VORK bevat toetsbare kwaliteitsniveaus voor de openbare ruimte. De VORK deelt de
openbare ruimte in zes structuurelementen (Boulevard & Stadscentrum, Wijkcentra,
Hoofdstructuur, Woongebieden, Toeristisch & Recreatief en Bedrijventerreinen).2 Deze
structuurelementen vertonen grote overeenkomsten in functie, inrichting en gebruik. Doel is
om samenhangende keuzes te maken in kwaliteit. Katwijk heeft per structuurelement voor
drie elementen een kwaliteitsniveau bepaald. Dit gaat om de elementen: inrichting &
materiaal, technisch onderhoud en netheidsonderhoud. Er wordt op verschillende
onderdelen gelet bij de beoordeling. Zo wordt er voor groen bij de technische staat gelet op
bomen, beplanting en gras, terwijl voor Verzorging/Netheid aandacht is voor onkruid,
zwerfafval en hondenpoep.3

1 Financiële verordening gemeente Katwijk 2013, Art. 16, lid 1.
2 VORK, p. 8.
3 VORK, p. 26.
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Vóór vaststelling van de doelstellingen is in de zomer van 2007 middels een 0-meting de
‘huidige’ kwaliteit in beeld gebracht. Figuur 2 geeft de ‘huidige’ kwaliteit anno 2007 weer.

Figuur 2: Kwaliteit openbare ruimte bij 0-meting (zomer 2007) 4

Figuur 3 geeft het overzicht weer van de doelstellingen in de VORK. Voor het
structuurelement ‘Boulevard en Stadscentrum’ en ‘Hoofdstructuren’ is de ambitie duidelijk
hoger dan het niveau van de 0-meting. De VORK is niet voorzien van een planning waaruit
duidelijk wordt wanneer de kwaliteitsverbetering gereed is.

Figuur 3: Kwaliteitsdoelstelling openbare ruimte 5

De kwaliteitsniveaus bieden de raad in principe een helder en overzichtelijk
sturingsinstrument ten aanzien van de kwaliteit. Monitoring van kwaliteitsniveaus is
daarvoor wel een voorwaarde. Paragraaf 1.3 gaat daar verder op in. Naast deze
kwaliteitsniveaus beschikt de gemeente over een flink aantal doelstellingen die voortkomen
uit vier speerpunten:


Van buiten naar binnen: burgergericht



Regie over de ruimte: sturen in ontwikkelingen



Organisatie op orde: planmatig samenwerken



Heldere keuzes: samenhang in kwaliteit

4 VORK, p. 28.
5 VORK, p. 33.
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Elk speerpunt is uitgewerkt in meerdere doelstellingen en ambities. Zo valt het
aandachtspunt ‘Regie over de Ruimte’ uiteen in onder meer de volgende ambities en
doelstellingen: “Groenbeheer vindt waar mogelijk plaats op ecologische basis. Dat betekent
dat de groengebieden en groenstroken, waar voldoende ruimte is om de natuurlijke potenties
te benutten, op ecologische wijze worden beheerd.” 6 en “ruimte scheppen bij nieuwe
plannen: voldoende openbare ruimte bij nieuwbouw”. 7 De VORK bevat daarmee veel
verschillende ambities, waarvan niet duidelijk wordt hoe en op welke termijn hieraan
uitvoering wordt gegeven.
Groenbeleidsplan
Negen ambities vormen het uitgangspunt voor beheer en onderhoud van groen in de
gemeente Katwijk. Dit betreft de volgende ambities:
1.

“We sluiten aan op de VORK.

2.

We versterken en optimaliseren de parken.

3.

We reserveren voor groen.

4.

We versterken de identiteit en het karakter van de kernen.

5.

We stellen kwaliteit boven kwantiteit en stimuleren duurzaamheid.

6.

We versterken ecologische verbindingen, met name aan de randen van bebouwd gebied.

7.

We vergroten de variatie door meer kleur en fleur en een uitgebreider groensortiment.

8. We behouden en versterken een realistische en robuuste groene hoofdstructuur.
9.

We combineren groen en water als instrument voor kwaliteitsverbetering voor de
leefomgeving.” 8

Elk van de ambities is uitgewerkt in verschillende doelstellingen. Zo valt ambitie 8, “We
behouden en versterken een realistische en robuuste groene hoofdstructuur”, onder meer
uiteen in de doelstelling:



“de relatie van de groenstructuur met de stedenbouwkundige structuur, infrastructuur en
waterwegenstructuur nadrukkelijker accentueren;



hiërarchie in groenstructuren versterken door expliciet aan te geven welke
structuurelementen tot de groene hoofdstructuur worden gerekend;



kwaliteit van het groen gaat voor een ideale hoofdstructuur. Dit levert in ieder geval de
concrete doelstelling op om aanwezige waardevolle groenelementen zoveel mogelijk te
behouden, ook als de relatie met de hoofdstructuur minder evident is.” 9

6 VORK, p. 19.
7 VORK, p. 16.
8 Groenbeleidsplan, p. 35-39.
9 Groenbeleidsplan, p. 38.
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Het Groenbeleidsplan sluit aan bij het kwaliteitsniveau van de VORK. Dit blijkt uit het feit
dat wordt teruggegrepen op de kwaliteitsniveaus voor de zes verschillende
structuurelementen en de ambities voor inrichting, technisch onderhoud en
netheidsonderhoud.10 Het Groenbeleidsplan vermeldt expliciet dat deze ambitieniveaus ook
van toepassing zijn op het groen in de gemeente.
Het Groenbeleidsplan omschrijft zes groenstructuren (zoals ecologische verbindingen en
parken). Voor de ambities is nagegaan voor welke groenstructuren deze van toepassing zijn.
Dit resulteert in de matrix uit figuur 4, waarin vijf van de zes groenstructuren zijn vermeld.
Voor de groenstructuur ‘accentgroen’ zijn geen ambities geformuleerd in deze matrix.

Figuur 4: Ambities van toepassing op verschillende groenstructuren 11

Drie onderdelen krijgen in het Groenbeleidsplan afzonderlijk aandacht. Dit gaat om het
bomenbeleid, beleid voor snippergroen en voor geveltuinen. Voor deze drie onderdelen
voorziet het Groenbeleidsplan in beleidsregels. Zo staat er ten aanzien van snippergroen:


De grond mag uitsluitend als tuin/gazon worden ingericht en niet worden bebouwd (een
uitzondering hierbij vormt het ‘vergunningvrij’ bouwen in specifieke situaties).



De afrastering mag uitsluitend plaatshebben op een door het college van B&W goed te
keuren wijze.



De grond mag niet worden meegerekend voor de bepaling van de maximaal toegestane
(achter)erf bebouwing op grond van de regels in het bestemmingsplan.



De kosten van eventuele grondverbetering zijn voor rekening van de koper. 12

10 Groenbeleidsplan, p. 35.
11 Groenbeleidsplan, p. 41.
12 Groenbeleidsplan, p. 59-60.
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Het beleid geeft aan: “het is verder gewenst om nadere uitwerking te geven aan het beleid
inzake snippergroen” 13 Ook voor het bomenbeleid en geveltuinen streeft men naar nieuw
beleid. Er wordt niet onderbouwd waarom afzonderlijk beleid nodig is en de beleidsregels uit
het Groenbeleidsplan verdere uitwerking nodig hebben.
Bomenbeleidsplan
Het Bomenbeleidsplan zoekt eveneens aansluiting bij de voor het bomenbeleid relevante
ambities uit de VORK. Het bomenbeleidsplan gaat achtereenvolgens in op de aanwezige
boomstructuren, ontwerp en inrichting, beheer, kapvergunningen en boombescherming.14
Het beleid eindigt op basis van de analyse van de huidige situatie met de consequenties voor
het bomenbeleid. Het beleid formuleert daarvoor 19 aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn
vertaald in een jaarlijks uitvoeringsplan. Het bomenbeleidsplan bevat zodoende geen
toetsbare doelstellingen. De aanbevelingen zijn onderverdeeld naar: ontwerp en inrichting,
boombeheer en boombescherming.
De beoogde resultaten van het Bomenbeleidsplan zijn:


het geven van richtlijnen voor het ontwerp van de openbare ruimte met betrekking tot
bomen en de inrichting van groeiplaatsen van bomen in het bijzonder;



het uitvoeren van bomeneffectanalyses voor inpassing van bestaande bomen in
ontwerpen en herinrichtingen;



een overzicht te geven van wet- en regelgeving ten aanzien van bomen;



het opstellen van randvoorwaarden voor het beheer van het gemeentelijk bomenbestand;



het noemen van richtlijnen voor het bestrijden van ziekten en plagen;



een eenduidig kapbeleid vast te stellen;



een lijst van gemeentelijk monumentale bomen en houtopstanden door het college van
B&W vast te laten stellen;



handvatten te bieden, het bomenbestand en de monumentale bomen in het bijzonder te
beschermen en behouden;



het oprichten van een bomenfonds, waarbij een gelijkmatiger financiering mogelijk is
voor een kwalitatief hoogwaardiger bomenbestand 15

13 Groenbeleidsplan, p. 60.
14 Bomenbeleidsplan.
15 Bomenbeleidsplan, p. 8.

8

Notitie snippergroen
De Notitie Snippergroen geeft invulling aan het voornemen uit het Groenbeleidsplan om tot
een nadere uitwerking van beleid te komen. In de notitie worden de voor- en nadelen van
drie varianten (verkopen van de groenstroken aan de huurder/gebruiker, blijven verhuren
onder andere voorwaarden of weer in eigen beheer nemen) uiteen gezet.16 De Notitie
Snippergroen brengt op basis van deze vergelijking de verschillende regelingen voor
snippergroen terug tot één uniforme handelswijze.
Beleidsplan geveltuinen
“Door het toestaan van geveltuinen wil de gemeente een bijdrage leveren aan de verbetering
en verfraaiing van de woonomgeving.” 17 Het Beleidsplan Geveltuinen bevat de gemeentelijke
werkwijze bij het aanvragen van een geveltuin en de richtlijnen die daarop van toepassing
zijn. Zo staat er onder meer: “De eigenaar van de geveltuin is zelf verantwoordelijk voor de
aanleg, aanschaf en onderhoud van de planten of struiken.” 18 Ook staat er hoe de gemeente
handelt bij verwaarlozing en bij verhuizing.

1.3

STURING GEMEENTERAAD OP BELEID
In deze paragraaf komen de volgende deelvragen aan bod:
2. Voldoet de wijze waarop het beleid is geformuleerd aan de voorwaarden voor een
adequate sturing?
3.

In hoeverre is de raad betrokken geweest bij de besluitvorming over het groenbeleid en
het groenbeheer?

De gemeenteraad heeft een aantal beleidsdocumenten bekrachtigd middels een raadsbesluit
(figuur 5). De verdere uitwerkingen van het Groenbeleidsplan in het Bomenbeleidsplan, de
Notitie Snippergroen en Beleidsplan Geveltuinen zijn ter kennisgeving naar de raad gegaan.
Betrokkenen geven aan dat hiervoor is gekozen, omdat het een uitwerking vormt van de
kaders die in het Groenbeleidsplan stonden.

16 Notitie Snippergroen
17 Beleidsplan geveltuinen, p. 8.
18 Beleidsplan geveltuinen, p. 12.
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Beleidskaders

Raadsbesluit

Collegebesluit

Financiële verordening gemeente Katwijk

10 oktober 2013

Visie Openbare Ruimte Katwijk

29 mei 2008

Groenbeleidsplan 2009-2019

28 mei 2009

Bomenbeleidsplan 2011-2025

Ter kennisname

24 augustus 2011

Notitie snippergroen

Ter kennisname

7 december 2011

Beleidsplan geveltuinen (2011)

Ter kennisname

19 april 2011

Figuur 5 Behandeling kaderstellende documenten door de gemeenteraad

Visie openbare Ruimte Katwijk (VORK)
De VORK biedt de raad met het vaststellen van kwaliteitsniveaus per structuurelement in
principe een helder sturingsmiddel. Er zijn de raad geen verschillende scenario’s met
kwaliteitsniveaus geboden met het bijbehorend financiële plaatje. Het ontbreken van inzicht
in de financiële consequenties van een keuze voor bepaalde kwaliteitsniveaus maakt het voor
de raad moeilijk om een goede afweging te kunnen maken. Met het besluit legt de raad ook
het volgende beslispunt vast:
“de strategie verder uitwerken in beleid- en beheerplannen en in scenario's voor aanpak;
deze ter besluitvorming voor te leggen onder opgave van de consequenties aan inzet van
capaciteit en middelen.” 19
De VORK geeft aan dat de vertaling van de strategie naar de uitvoering aanvullende
financiële middelen vraagt. De VORK geeft aan: “Een exacte doorberekening van deze kosten
is op dit moment nog niet in beeld te brengen.” 20 De VORK geeft als zoekrichting de
samenwerking met andere kostendragers aan, zoals burgers en bedrijfsleven.
Groenbeleidsplan
Het Groenbeleidsplan en het bijbehorende raadsvoorstel bevat voor de raad geen
afwegingskader met scenario’s, waarin verschillende ambitieniveaus zijn uitgewerkt. Het
Groenbeleidsplan legt negen ambities vast, die uitgewerkt zijn in een aanzienlijke
hoeveelheid doelen.
Het Groenbeleidsplan bevat geen financiële paragraaf, waarin de kosten voor uitvoering
uiteen zijn gezet. Het is niet af te leiden hoe de huidige ambities zich verhouden tot die voor
vaststelling van het Groenbeleidsplan. Niet duidelijk wordt welke kosten met de
verschillende onderdelen van het beleid zijn gemoeid. Ook bevat het beleid geen
onderverdeling naar beschikbaar budget voor groenbeheer en groenbeleid.
19 Raadsbesluit Visie op de Openbare Ruimte in Katwijk (VORK), 29 mei 2008.
20 VORK, p. 45.
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Het Groenbeleidsplan stelt: “De financiële consequenties zullen worden vastgesteld bij het
vaststellen van de (jaarlijkse) beheerplannen. Algemeen wordt echter aangehouden dat het
groenbeleid binnen de geldende meerjarenraming zal worden gefinancierd. Concreet gaat het
daarbij om de beschikbare middelen voor onderhoud, de extra middelen die in het kader van
de VORK ter beschikking zijn gesteld voor het netheidsonderhoud, de groenimpuls ter
grootte van € 500.000 en de beschikbare middelen op het meerjareninvesteringsprogramma
(vervangingsinvesteringen).”21
Financiering binnen de geldende meerjarenraming betekent dat er ten opzichte van het
eerdere beleid geen financiële herijking plaatsvond. Hoeveel middelen er (met de VORK)
extra zijn aangewend voor het netheidsonderhoud wordt uit de VORK en Groenbeleidsplan
niet duidelijk. Ook is niet duidelijk hoeveel daarvan specifiek wordt aangewend voor
netheidsonderhoud aan groen.
Voor de groenimpuls ter grootte van € 500.000 is niet duidelijk waarvoor deze wordt
aangewend. Het raadsvoorstel vermeldt in aanvulling op het Groenbeleidsplan dat “De
financiële consequenties worden meegenomen bij het vaststellen van de (jaarlijkse)
beheerplannen.” 22 Tweemaal is van de € 500.000,- een bedrag van € 100.000 (over 2 jaar)
beschikbaar gesteld. Nadien is de groenimpuls niet meer aangewend. Sinds 2014 wordt
jaarlijks door de raad de besteding van ‘uitvoeringmaatregelen groenbeleidsplan’ vastgesteld
(zie ook paragraaf 2.2).
Monitoring Groenbeleidsplan
Ten aanzien van monitoren en evalueren is in het Groenbeleidsplan opgenomen dat sturen
op de realisatie van visie en uitgangspunten belangrijk is en bestaat uit 23:


één- tot tweejaarlijkse evaluatie (inclusief monitoring);



vijfjaarlijkse bijstelling van het Groenbeleidsplan.

Ook zijn er onderwerpen gedefinieerd waarop monitoring dient plaats te vinden. Er staat niet
bij in hoeverre de raad hierbij wordt betrokken. Het beleid kondigt verder aan dat jaarlijks
“minimaal eenmaal een brede vervolgmeting [zal] worden uitgevoerd van de integrale
kwaliteit van de openbare ruimte”.24 Paragraaf 2.3 geeft weer in hoeverre Katwijk hieraan
invulling geeft.

21 Groenbeleidsplan, p. 63.
22 Groenbeleidsplan 2009-2019, 31 maart 2009, p. 2.
23 Groenbeleidsplan, p. 62.
24 VORK, p. 45.
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Raadsbehandeling Groenbeleidsplan
De raad wil met de behandeling duidelijkheid over de haalbaarheid van de ambities gegeven
het financiële kader. Het Groenbeleidsplan is besproken in de commissie Ruimte van 13 mei
2009 en vervolgens in de raadsvergadering van 28 mei 2009. Uit de commissiebehandeling
volgt dat de raad positief gestemd is over het Groenbeleidsplan. In de behandeling richten de
raadsfracties zich met name op de vraag in hoeverre de ambities met de toegekende
financiële middelen gerealiseerd kunnen worden.25 Niet duidelijk is of de ambities binnen
het beschikbare financiële kader uitgevoerd kunnen worden. De financiële paragraaf komt
ook in de raadsbehandeling ter sprake.26 De wethouder stelt daarin voor eerst het
Groenbeheerplan op te stellen. In de bespreking van dit Groenbeheerplan kunnen de
financiële keuzes betrokken worden en kan de commissie desgewenst wijzigingen
aanbrengen. De raad stelt het Groenbeleidsplan zonder hoofdelijke stemming vast.
Geen Groenbeheerplan
Het aangekondigde Groenbeheerplan is echter niet verschenen. Door het ontbreken van
beheerplannen is het voor de raad niet inzichtelijk welke middelen voor groenbeheer en beleid worden aangewend en bovendien is niet voldaan aan de toezegging zoals gedaan bij de
raadsbehandeling van het Groenbeleidsplan. Het ontbreken van beheerplannen die de
uitwerking vormen van de VORK en het Groenbeleidsplan, zoals vastgelegd met het
beslispunt: “de strategie verder uitwerken in beleid- en beheerplannen en in scenario's voor
aanpak; deze ter besluitvorming voor te leggen onder opgave van de consequenties aan inzet
van capaciteit en middelen.” 27, beperkt de sturingsmogelijkheden van de raad verder.
Bomenbeleidsplan, Beleidsplan geveltuinen en Notitie snippergroen
De uitwerkingen van het Groenbeleidsplan bevatten geen uitgewerkte financiële
onderbouwing. Voor het Bomenbeleidsplan is een kostenraming voorzien, maar nog niet
uitgevoerd: “De financiële consequenties voor het reguliere onderhoud en het inboeten van
bomen zijn te ramen voor de periode 2011-2020.” 28 Voor het Beleidsplan geveltuinen wordt
aangegeven dat “geen extra budget nodig [is] voor uitvoeren van het beleid” 29, omdat het
mogelijk is de procedures rondom geveltuinen mee te nemen in de bestaande processen.
Voor de Notitie Snippergroen zijn geen middelen gereserveerd. Er wordt gesteld dat kosten
worden bespaard door afschaffing van verhuur van snippergroen. Dat levert minder
gemeentelijke administratiekosten op. Er is geen indicatie van de opbrengsten van verkoop.

25 Notulen van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op 13 mei 2009, p. 4-6.
26 Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Katwijk gehouden op
donderdag 28 mei 2009, p. 12.
27 Raadsbesluit Visie op de Openbare Ruimte in Katwijk (VORK), 29 mei 2008.
28 Bomenbeleidsplan, p. 38.
29 Raadsvoorstel Geveltuinenbeleid, p. 2.
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1.4

KENGETALLEN BELEIDSKADER
In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod:
4. Op basis van welke ervaringsgegevens en/of kengetallen is het groenbeheer en
groenbeleid opgesteld?
Omvang groen
De gemeente Katwijk beschikt over kengetallen over de omvang van de verschillende
groentypen. Figuur 6 geeft deze kengetallen weer voor de 13 groentypen, die de gemeente
onderscheidt. Van de jaren voor 2013 zijn geen kengetallen meer beschikbaar.
Groentypen

2013

Bodembedekkende heesters/m2

204.780

Sierplantsoen/m2

121.411

Bosplantsoen/m2

183.651

Bos/m2

296.821

Gazon/m2

396.264

Gras extensief/m2

320.574

Bloemenweide/
41.714

kruidenvegetatie/m2
Helm/duinbeplanting/m2
Hagen/m2

212.641
18.155

Water/oeverbeplanting/m2
Vaste planten/m2

906
8.406

Wisselbeplanting/m2

470

Bomen/st

26.207

Figuur 6 Kengetallen groenarealen

30

Kwaliteit groen
Met de Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK) is in 2007 de kwaliteit van de openbare
ruimte in beeld gebracht. Daarmee beschikt de gemeente ook over gegevens over de kwaliteit
van het groen in Katwijk.

30 Op basis van door de gemeente aangeleverde data.

13

Figuur 7 geeft de resultaten van de 0-meting uit 2007 weer. Inhoudelijk komen de resultaten
overeen met figuur 2. De weergave wijkt af, omdat in figuur 2 de resultaten per
structuurelement (Wijkcentra, hoofdstructuren) zijn gepresenteerd. 31 Daarnaast bevat het
Groenbeleidsplan uit 2009 een uitgebreide sterkte-zwakteanalyse van het groen in Katwijk.

Figuur 7 Kwaliteit openbare ruimte Katwijk (2007) 32

1.5

BETROKKENHEID BURGERS BIJ BELEID
In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod:
5. Op welke wijze en in welke mate zijn burgers betrokken bij de totstandkoming van het
groenbeleid en de kwaliteitsniveaus voor het groenbeheer?
De gemeente betrekt burgers bij het beleid ten aanzien van groen. Dit gebeurt zowel
incidenteel, zoals bij de totstandkoming van nieuw beleid, als structureel. Bij de
totstandkoming van de Visie Openbare Ruimte Katwijk (VORK) organiseerde de gemeente
een bijeenkomst over de concept-VORK. “Belangrijkste doel van de informatieavond is het
toetsen van de door de gemeente vastgestelde ambities per gebied en het inventariseren van
de huidige stand van zaken in de openbare ruimte. Het eindresultaat van de avond is een
helder beeld van het draagvlak voor de ambities zoals verwoord in de concept-VORK, met de
daarbij behorende aandachtpunten en prioriteiten vanuit de deelnemers aan de avond. ” 33

31 Dit betreft een weergave op basis van de resultaten van 120 onderzochte locaties.
32 VORK, p. 29.
33 Resultaten Bewonersparticipatie, Visie Openbare Ruimte Katwijk, 21 februari 2008, p. 5.
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Burgers zijn nadrukkelijk betrokken bij de bepaling van de kwaliteitsniveaus voor het
groenbeheer. Zij zijn gedurende de avond gevraagd of ze zich herkennen in de voorgestelde
ambities of dat bijstellingen gewenst zijn. Figuur 8 laat daarvan de uitkomst zien. Uit de
resultaten blijkt dat de ambities op de meeste punten worden gedragen. Uitzondering vormt
het netheidsonderhoud in de woongebieden, waar burgers een hoger niveau wensen dan
Basis - Hoog. 34
Door middel van een collegebesluit wordt de uitkomst van de burgerparticipatie
overgenomen en de ambitie voor het netheidsonderhoud verhoogd van ‘Basis - Hoog’ naar
‘Hoog’. 35 De ambitie werd als wens meegenomen bij de voorstellen voor de begroting 2009.
Met de Kadernota werd dit bedrag daadwerkelijk beschikbaar gesteld. 36 Hoewel de
verschillende participatieniveaus in het Groenbeleidsplan worden beschreven (meedenken,
meewerken en meebeslissen), wordt uit het beleid niet op voorhand duidelijk wanneer welke
participatievorm van toepassing is. Het is van belang dat dit wel gebeurt, zodat burgers
weten onder welke voorwaarden zij mee kunnen doen.

Figuur 8 Beoordeling burgers van voorgenomen ambities VORK 37

34 Resultaten Bewonersparticipatie, Visie Openbare Ruimte Katwijk, 21 februari 2008, p. 7.
35 Burgerparticipatie Visie openbare Ruimte Katwijk (VORK), 15 april 2008.
36 Kadernota begroting 2009, p. 26.
37 Resultaten Bewonersparticipatie, Visie Openbare Ruimte Katwijk, 21 februari 2008, p. 6.
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In voorbereiding op het Groenbeleidsplan vond eveneens een bewonersbijeenkomst plaats.
Deze bijeenkomst bestond uit een toelichting over de plannen. Vervolgens was er ruimte om
op de plannen te reageren. In het verslag van de bewonersbijeenkomst 38 is aangegeven
welke actie er is uitgevoerd per gemaakte opmerking.

1.6

TUSSENCONCLUSIES
Op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk komt de rekenkamercommissie tot de volgende
tussenconclusies:



De gemeenteraad legde in 2008 met de VORK meetbare kwaliteitsniveaus voor de
verschillende onderdelen van de openbare ruimte vast, evenals een zeer omvangrijke
hoeveelheid doelstellingen, die zijn gegroepeerd aan de hand van vier speerpunten.



In het Groenbeleidsplan uit 2009 legde de raad met negen ambities een fors aantal
ambities vast. Deze ambities zijn verder uitgewerkt in een aanzienlijk aantal afzonderlijke,
abstract geformuleerde doelstellingen. Het Groenbeleidsplan maakt nadrukkelijk de
vertaling van de doelstellingen uit de VORK.



Het beschreven beleidsraamwerk is niet congruent met de door de gemeenteraad gestelde
regels uit de financiële verordening. De voorgeschreven vierjaarlijkse herziening van de
VORK vond niet plaats. Ook het Groenbeheerplan is niet verschenen.



De aan de raad ter besluitvorming voorgelegde beleidsdocumenten bieden beperkte
sturingsmogelijkheden. Hoewel de beide documenten inzicht bieden in de actuele
omvang en kwaliteit van de openbare ruimte en de genoemde kwaliteitsniveaus een
helder sturingsinstrument kunnen vormen, lagen er zowel bij de VORK als bij het
Groenbeleidsplan geen scenario’s voor met verschillende mogelijke ambitieniveaus.

38 Verslag bewonersbijeenkomst Groenbeleidsplan Katwijk, 21 januari 2009, p. 2-5.
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VORK en Groenbeleidsplan bieden de raad geen inzicht in de financiële consequenties,
die aan vaststelling van het voorliggende beleid zijn verbonden. De uitvoering van VORK
en Groenbeleidsplan dient in principe te gebeuren binnen het bestaande budget. Met de
raadsbespreking wordt niet duidelijk of de gestelde ambities binnen het financiële kader
gerealiseerd kunnen worden. De raad uit hierover zijn zorgen. De wethouder stelt voor de
financiële keuzes te betrekken bij het Groenbeheerplan. Dit Groenbeheerplan is echter
niet verschenen.



Inwoners zijn betrokken bij de totstandkoming van beide plannen en werden gevraagd of
zij zich in de voorgestelde ambities konden vinden. De wens voor een hogere ambitie ten
aanzien van het netheidsonderhoud werd gehonoreerd. Desondanks is er geen vastgesteld
kader als het gaat om het niveau waarop burgers bij plannen worden betrokken.
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2

UITVOERING
In dit hoofdstuk staan de onderzoeksvragen centraal over de inrichting van de organisatie en
de uitvoeringspraktijk van het groenbeheer en -beleid. In dit hoofdstuk komen
achtereenvolgens de inrichting van de organisatie, de vertaling van beleid naar
uitvoeringsprogramma's, de realisatie van beleidsdoelstellingen, de financiële middelen en
de betrokkenheid van burgers bij de uitvoering aan bod. Het hoofdstuk sluit af met
tussenconclusies.
De bevindingen in dit hoofdstuk zijn mede gebaseerd op de drie casussen die de
rekenkamercommissie heeft onderzocht. In bijlage 1 tot en met 3 van dit rapport zijn deze
casussen beschreven.

2.1

ORGANISATIE
In deze paragraaf komen de volgende deelvragen aan bod:
6. Op welke wijze is de uitvoering van het groenbeleid en groenbeheer in Katwijk
georganiseerd?
7.

Op welke wijze en in welke mate wordt gemonitord en gestuurd op de voortgang van de
uitvoering van het groenbeleid en groenbeheer?

8. Voldoet de wijze waarop de uitvoering van het groenbeleid en groenbeheer is
georganiseerd aan de voorwaarden voor een doeltreffende en doelmatige uitvoering?
Afdeling Ruimte en veiligheid
Voor de afdeling Ruimte en veiligheid is geen specifieke rol weggelegd ten aanzien van het
groenbeleid en -beheer. De afdeling beschikt niet over een beleidsmedewerker groen. Deze
afdeling houdt zich wat betreft groen echter wel bezig met vertaling van landelijke en
provinciale wet- en regelgeving naar plaatselijk beleid, bijvoorbeeld de Flora- en faunawet.
De afdeling toetst verder ruimtelijke projecten aan de landelijke regelgeving en de
bepalingen uit het Groenbeleidsplan. Deze organisatie vraagt om een goede synergie, waar er
goede afstemming plaatsvindt over het groenbeleid. Figuur 9 geeft een schematische
weergave van de organisatie.
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Figuur 9 Organisatie groenbeleid en groenbeheer

Afdeling Beheer en vastgoed
Het groenbeleid en -beheer is in Katwijk belegd bij het team Ingenieursbureau en het team
Wijkbeheer. Beide maken onderdeel uit van de afdeling Beheer en vastgoed. Zowel de
beleidsmatige als uitvoerende taken liggen daarmee binnen één afdeling, afdeling Beheer en
vastgoed. Concreet betekent dit dat deze afdeling het beleid heeft geformuleerd en het
vervolgens zelf uitvoert. Enerzijds bevordert dit de snelle afstemming van beleid op
uitvoering. Anderzijds roept het de vraag op of er voldoende samenhang is met
beleidsaspecten van andere beleidsterreinen. Er is binnen de organisatie geen duidelijke
scheiding aangebracht tussen de opdrachtgevers- en opdrachtnemersrol ten aanzien van
groen.
De beleidsontwikkeling ten aanzien van groen vindt plaats bij het team Ingenieursbureau.
Daarbij maakt de gemeente gebruik van externe expertise door middel van de inhuur van
gespecialiseerde bureaus. De (renovatie)projecten worden aangestuurd vanuit het
ingenieursbureau. Het beheer van het groen (bijvoorbeeld snoei- en maaiwerkzaamheden)
vindt deels plaats door de wijkserviceteams en deels door externe partijen (aannemers). De
wijkserviceteams met eigen medewerkers maken onderdeel uit van het team Wijkbeheer.
Ambtelijk en bestuurlijke monitoring en sturing
Ambtelijke en bestuurlijke monitoring ten aanzien van uitvoering van het groenbeleid heeft
geen vaste vorm binnen de organisatie. Wanneer zich knelpunten voordoen in projecten,
wordt dit volgens betrokkenen ter sprake gebracht. Er zijn verschillende reguliere
overlegorganen waarin zulke knelpunten ter sprake kunnen komen, namelijk in het wekelijks
overleg met de teamleiders van de afdeling Beheer en vastgoed, in het tweewekelijks overleg
tussen teamleider en afdelingshoofd van de afdeling Beheer en vastgoed en in het
tweewekelijks portefeuillehouders-overleg groen met de wethouder. Betrokkenen geven aan
dat er korte lijnen zijn tussen betrokkenen bij een project. Er zijn geen projectformulieren
waarop frequent over lopende projecten wordt verantwoord. De stelregel is dat afwijkingen
vanaf € 50.000 euro (conform de financiële verordening) worden gerapporteerd. Uit
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gesprekken blijkt dat betrokkenen van deze stelregel op de hoogte zijn. Hiernaast vindt geen
structurele monitoring plaats van projecten die in uitvoering zijn. Financiële verantwoording
over projecten richting college en raad vindt volgens betrokkenen op geaggregeerd niveau
plaats.
Uitvoering groenbeheer
De uitvoering van het groenbeheer in de verschillende kernen wordt deels in eigen dienst
uitgevoerd en is deels uitbesteed.



In eigen dienst: Het groenonderhoud in de kernen van de wijken Katwijk aan Zee,
Katwijk-Noord, Katwijk aan den Rijn en Rijnsburg wordt uitgevoerd door de
groenmedewerkers in de desbetreffende wijkteams. Dit gaat om twee medewerkers per
wijkteam. De wijken Rijnsburg en Katwijk aan den Rijn delen vanwege de grootte één
wijkteam. De groenmedewerkers dragen verder zorg voor de afhandeling van meldingen
buitenruimte en een aantal andere aanverwante werkzaamheden.



Uitbesteed: Het groenonderhoud buiten de kernen van de wijken Katwijk aan Zee,
Katwijk-Noord, Katwijk aan den Rijn, Rijnsburg en het groenonderhoud in de gehele wijk
Valkenburg is uitbesteed aan aannemers.

2.2

UITVOERINGSPROGRAMMA
In deze paragraaf komen de volgende deelvragen aan bod:
9. Op welke wijze zijn de ambities van het groenbeleid en het groenbeheer vertaald naar de
uitvoering?
10. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen ter uitvoering van het groenbeleid?
Geen beheer- en uitvoeringsplannen
Het Groenbeleidsplan stelt over de uitvoering van het Groenbeleidsplan:
“het Groenbeleidsplan wordt uitgewerkt tot concrete beheermaatregelen in jaarlijks te
actualiseren Groenbeheerplannen en operationele uitvoeringsplannen.” 39
Zoals in paragraaf 1.3 al is aangegeven, beschikt Katwijk niet over een Groenbeheerplan. Ook
de operationele uitvoeringsplannen zijn vooralsnog niet uitgewerkt.

39 Groenbeleidsplan, p. 8.
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Momenteel is de ambtelijke en bestuurlijke werkwijze dat er voor groen jaarlijks aan de hand
van de beschikbare middelen wordt bepaald welke werkzaamheden komend jaar gerealiseerd
worden. Betrokkenen geven aan dat de gemeente voornemens is een projectenportfolio te
gaan maken. Dit betekent dat op basis van de middelen meerjarig wordt beoordeeld welke
werkzaamheden wanneer uitgevoerd worden. Daarmee zou invulling gegeven worden aan
het streven uit het Groenbeleidsplan om operationele uitvoeringsplannen te maken.
Uitvoering Groenbeleidsplan
Op voordracht van het college stelt de raad sinds 2014 voor het eerst door middel van het
raadsvoorstel ‘Uitvoering Groenbeleidsplan’ budget beschikbaar voor uitvoering van het
Groenbeleidsplan. Met dit raadsvoorstel wordt de raad verzocht “de voor 2014 gereserveerde
middelen, te weten € 297.500 (opgenomen in de begroting), ter beschikking te stellen.” 40
Feitelijk zijn deze middelen met de begroting al vastgelegd voor dit doel. Nu geen
afzonderlijk uitvoeringsplan wordt voorgelegd neemt de raad feitelijk tweemaal hetzelfde
besluit over deze middelen.
Het raadsvoorstel ‘Uitvoering Groenbeleidsplan’ geeft de raad geen inzicht in de afwegingen
en de uiteindelijke keuze om deze middelen te besteden aan de genoemde werkzaamheden.
Het raadsvoorstel relateert de gekozen werkzaamheden niet aan de doelstellingen uit het
Groenbeleidsplan. Bij het project ‘Integrale wijkaanpak’ staat bijvoorbeeld:
“Binnen de integrale wijkaanpak wordt er voor de verschillende wijken voorgesteld om de
volgende bedragen ter beschikking te stellen:


Rijnsoever 2.0 € 55.000;



Molenwijk 2.0 € 30.000;



Frederiksoord 2.0 € 30.000.

Met deze middelen wordt het groen in de verschillende gebieden gedeeltelijk opgeknapt.”41
Het plan ‘Uitvoering Groenbeleidsplan’ geeft weer welke type werkzaamheden de gemeente
gaat uitvoeren, zoals renovaties, herinrichting of vervanging van bomen. Niet altijd is
duidelijk wat precies wordt uitgevoerd. Zo staat er bijvoorbeeld als omschrijving:
“gedeeltelijk opknappen van groen” zonder verdere indicatie.

40 Uitvoering groenbeleidsplan 2014, 29 januari 2014, p. 2.
41 Uitvoering groenbeleidsplan 2014, 29 januari 2014, p. 2.
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2.3

DOELREALISATIE
In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod:
11. In hoeverre is de gemeente gevorderd met de realisatie van de beoogde doelstellingen en
ambities?
De omvangrijke hoeveelheid doelstellingen maakt samen met de ontbrekende
monitoringsinformatie dat de mate waarin de 9 ambities uit het Groenbeleidsplan zijn
gerealiseerd niet is vast te stellen. In hoofdstuk 1 werd al geconstateerd dat er een
omvangrijke hoeveelheid globale ambities in de VORK en het Groenbeleidsplan staan.
Monitoring en evaluatie vond niet plaats overeenkomstig het beleid (zie paragraaf 1.3). De
vijfjaarlijkse bijstelling van het Groenbeleidsplan vond niet plaats. Ook kreeg de één- tot
tweejaarlijkse evaluatie geen invulling. De jaarlijkse brede vervolgmeting van de integrale
kwaliteit van de openbare ruimte werd niet uitgevoerd. Zoals hierboven aangegeven, krijgt de
raad met het raadsvoorstel ‘Uitvoering Groenbeleidsplan’ bovendien geen inzicht in de
bijdrage van de genoemde projecten aan de ambities uit het beleid.
Er is ook geen verantwoordingsinformatie binnen de ambtelijke informatie aanwezig,
waaruit blijkt hoe ver de gemeente is met realisatie van het Groenbeleidsplan (zie ook
paragraaf 3.1).
Uit de casussen blijkt dat Katwijk aan een aantal van de 9 ambities uit het Groenbeleidsplan
waarneembaar is in de planuitvoering. Zo sluit Katwijk in het regulier groenbeheer in
Katwijk-Noord (bijlage 3) aan op de VORK (ambitie 1). De kwaliteitsniveaus die in het bestek
zijn gehanteerd, zijn gebaseerd op de kwaliteitsniveaus uit de VORK. In het ontwerp voor het
project Laan van Nieuw Zuid (bijlage 1) sluit Katwijk aan bij de ambities om de identiteit en
het karakter van de kernen te versterken (ambitie 4) door voor Katwijk aan Zee de duinen en
de zee te benadrukken. Ook geeft de gemeente met dit plan invulling aan de ambitie om
ecologische verbindingen te versterken (ambitie 5). Zo ‘wordt het duinlandschap als het ware
richting het centrum van Katwijk naar binnen getrokken.’ en ‘De huidige groenstructuur
wordt deels vervangen door echte duinvegetatie.’ 42

42 Collegevoorstel Project Rotonde Zuid, 2 december 2009, p. 3-4.
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2.4

FINANCIËLE MIDDELEN
In deze paragraaf komen de volgende deelvragen aan bod:
12. Welke besteding van middelen is gemoeid met de uitvoering van het groenbeleid?
13. Welke besteding van middelen is gemoeid met de uitvoering van het groenbeheer?
14. In hoeverre zijn de middelen doelmatig en doeltreffend besteed?
Uit de planning-en-controldocumenten en de productenbegroting is niet zonder meer op te
maken welke middelen Katwijk jaarlijks besteedt aan het groenbeheer en het groenbeleid.
Ook is er geen directe relatie tussen de posten op de productenbegroting en de prestaties die
daarvoor geleverd worden.
Groenbeleid
Voor de financiering van het groenbeleid kan men binnen de afdeling Beheer en vastgoed
volgens betrokkenen jaarlijks putten uit drie verschillende posten op de begroting:



Voor de uitvoering van het Groenbeleidsplan is er de reserve Groenbeleidsplan. Jaarlijks
vindt een toevoeging plaats van circa € 300.000 aan dit reserve. In 2014 gaat het om een
bedrag van € 298.000; in 2015 om een bedrag van € 306.000 en in de jaren 2016 tot en
met 2018 om € 310.000.43 De raad onttrekt jaarlijks eenzelfde bedrag aan deze reserve
met het raadsvoorstel uitvoering Groenbeleidsplan (zie paragraaf 3.1). Dit krediet stelt de
raad beschikbaar voor uitvoering van het groenbeleid.



De afdeling Wijkbeheer krijgt vanuit groenbeheer een bijdrage van € 376.250 om snel in
te kunnen springen op specifieke vragen van inwoners, bijvoorbeeld voor een bijdrage aan
kleine renovaties of het vervangen van dode bomen.

Groenbeheer
De begrote kosten voor het groenbeheer in de gemeente Katwijk zijn voor 2014 op basis van
gemeentelijke gegevens in figuur 10.44 Het uitbesteed werk bestaat uit het groenonderhoud
buiten de kernen van de wijken Katwijk aan Zee, Katwijk-Noord, Katwijk aan den Rijn,
Rijnsburg en het groenonderhoud in de gehele wijk Valkenburg. De werkzaamheden die in
eigen dienst plaatsvinden door de acht groenmedewerkers van de wijkteams
(‘groenmedewerkers wijkteams’) worden bekostigd uit het budget van team Wijkbeheer en
toegedeeld aan de kostenpost openbaar groen.

43 Programmabegroting 2014 Katwijk, p. 123.
44 Financieel overzicht 2014 Onderhoud Openbaar Groen.
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Uit de bijdrage ‘team Wijkbeheer realisatie groen’ wordt groenbeleid bekostigd, zoals dat
hierboven al is aangegeven. Het totaalbedrag van € 2.851.350 stemt niet overeen met de
beheerpost groen uit de programmabegroting 2014 van € 2.122.600.

Uitbesteed werk

€ 1.044.050

Groenmedewerkers Wijkteams 45

€ 1.295.150

Inhuur derden

€ 74.000

Afvoer afval

€ 61.900

Bijdrage team Wijkbeheer realisatie groen (groenbeleid)


Middelen VORK – kleur en fleur (€ 30.000)



Bovenwijkse werkzaamheden (zoals snoei bomen, luisbestrijding,

€ 376.250

iepziektebestrijding, etc.) (€ 130.000)


Reserveren vervangen uitgevallen bomen en planten (€ 70.000)



Bijdrage renovatie werkzaamheden in de wijken (€ 146.250)

Totaal begroot:

€ 2.851.350

Figuur 10 Begrote kosten groenbeheer in 2014

2.5

BETROKKENHEID BURGERS BIJ UITVOERING
In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod:
15. Op welke wijze en in welke mate zijn burgers betrokken bij de uitvoering van het
groenbeleid en het groenbeheer?
Het college geeft invulling aan de doelstelling uit het Groenbeleidsplan ‘om bewoners
structureel en actief te betrekken bij planvorming en te informeren over de ontwikkelingen
en activiteiten in het groen.’46 Zo vindt er jaarlijks per wijk een burgerschouw plaats. Tijdens
deze burgerschouw wordt de realisatie van de kwaliteitsdoelstellingen samen met inwoners
beoordeeld.47 Enkele weken na de burgerschouw vindt een bewonersavond plaats, waarop de
gemeente de uitkomsten aan de inwoners toelicht.

45 Dit betreft het begrote bedrag inclusief drie niet-vervulde vacatures hovenier die per 1 januari 2015 formeel
worden ingeleverd en inclusief overheadkosten.
46 Groenbeleidsplan 2009-2019, p. 62.
47 Programmabegroting 2014, p. 83.

24

Ook bij planvorming worden burgers betrokken. Bij het project Laan van Nieuw Zuid (zie
bijlage 1) worden inwoners via een informatieavond geïnformeerd over het voorlopig
ontwerp. Naar aanleiding van de presentatie wordt het plan, voor zover mogelijk, aangepast.
In het informatiebulletin geeft de gemeente niet aan welke aanpassingen naar aanleiding van
de informatiebijeenkomst plaatsvinden.

2.6

TUSSENCONCLUSIES
Op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk komt de rekenkamercommissie tot de volgende
tussenconclusies:



Het Groenbeleidsplan heeft geen uitwerking gekregen in een
Uitvoeringsprogramma. Er vindt geen systematisch afweging plaats welke projecten
de komende jaren moeten worden uitgevoerd. Er is geen zichtbare relatie tussen de
projecten die jaarlijks worden geselecteerd en de ambities uit het beleid.



De raad stelt sinds 2014 een krediet beschikbaar vanuit de Reserve Groenbeleidsplan
voor uitvoering van groenwerkzaamheden. In de projecten die in het voorstel staan,
wordt niet onderbouwd in hoeverre de genoemde projecten bijdragen aan realisatie
van beleidsdoelstellingen.



De omvangrijke hoeveelheid globale doelstellingen (deelconclusie paragraaf 1.6)
maakt, samen met het ontbreken van monitoring van de resultaten, dat het niet is
vast te stellen in hoeverre Katwijk de ambities uit het Groenbeleidsplan heeft
gerealiseerd.



Uit de onderzochte casussen blijkt dat door de gemeente Katwijk een aantal van de 9
ambities uit het Groenbeleidsplan waarneembaar wordt vertaald in concrete
maatregelen. Niet voor alle ambities is vast te stellen in hoeverre dit het geval is.



Uit de planning-en-controldocumenten en de productenbegroting is niet zonder
meer op te maken welke middelen Katwijk jaarlijks besteedt aan het groenbeheer en
het groenbeleid, omdat het groenbeleid deels wordt bekostigd uit posten voor
groenbeheer. Ook is er geen inzicht in de productenbegroting in relatie tot de
prestaties.
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Katwijk heeft de betrokkenheid van inwoners bij de uitvoering van beleid hoog in het
vaandel staan. Inwoners worden nauw betrokken bij grootschalig onderhoud,
waarbij de gemeente gedane suggesties verwerkt in de definitieve plannen. Ook ten
aanzien van regulier onderhoud worden inwoners betrokken: met een burgerschouw
wordt hen de mogelijkheid gegeven hun mening over de kwaliteit van onder meer
het groen te laten blijken.
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3

INFORMATIEVOORZIENING EN
VERANTWOORDING
Dit hoofdstuk gaat in op de informatievoorziening en verantwoording over het groenbeheer
en -beleid. Paragraaf 3.1 gaat in op de informatie die de raad krijgt over realisatie en
voortgang van het beleid. Paragraaf 3.2 gaat in op de mate waarin bijsturing van het beleid
plaatsvindt. Het hoofdstuk sluit af met de tussenconclusies.

3.1

VERANTWOORDING
In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod:
16. Hoe wordt de raad geïnformeerd over het bereiken van beleidsdoelstellingen, de
voortgang van de uitvoering van beleid en het groenbeheer en de besteding van
gemeentemiddelen?
Financiële verordening
De financiële verordening bevat de spelregels voor het financieel beleid en de financiële
organisatie van de gemeente. De financiële verordening van de gemeente Katwijk bevat ten
aanzien van verantwoording over het onderhoud van kapitaalgoederen de volgende
spelregels:

Kadernota
De ramingen in de ontwerpbegroting worden gebaseerd op de bestaande
meerjarenbegroting, met daarin opgenomen de begrotingsuitgangspunten voor het komende
jaar, geactualiseerde areaalgegevens, nieuw beleid en de ontwikkeling van de algemene
uitkering uit het gemeentefonds.
In de kadernota wordt voortgangsinformatie en een voorstel met financiële bijstellingen over
de eerste vier maanden van het lopende begrotingsjaar opgenomen. 48

48 Financiële verordening gemeente Katwijk 2013, Art. 4, lid 2 en 3.
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Programma-indeling
De raad stelt op voorstel van het college per programma relevante indicatoren vast voor het
meten van en het afleggen van verantwoording over de gemeentelijke productie van goederen
en diensten en de maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. 49
Onderhoud kapitaalgoederen
Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf onderhoud
kapitaalgoederen, naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 12 van het Besluit
begroting en verantwoording provincies en gemeenten, verslag over de voortgang van het
geplande onderhoud en het eventuele achterstallig onderhoud aan openbaar groen, water,
wegen, riolering en gebouwen. 50
Areaalgegevens in Kadernota
De gemeenteraad krijgt informatie over financiële middelen via de planning-encontroldocumenten. Ook over de uitvoering van het beleid wordt de raad op basis van
jaarlijkse doelstellingen geïnformeerd. In de Kadernota biedt het college de raad inzicht in de
ontwikkeling van de areaalgegevens van het groen en de bijbehorende kosten. Dit illustreert
figuur 11 uit de Kadernota 2009. In de daaropvolgende Kadernota’s zijn deze areaalgegevens
niet meer zo nauwkeurig uitgesplitst. Ook de manier waarop het college de areaalgegevens
presenteert verschilt. De budgettaire gevolgen van areaaluitbreidingen zijn fors. Dit komt
door het hanteren van aanzienlijke verrekenprijzen door aannemers (zie ook bijlage 3).

Figuur 11 Ontwikkeling areaalgegevens en budgettaire gevolgen 51

49 Financiële verordening gemeente Katwijk 2013, Art. 2, lid 3.
50 Financiële verordening gemeente Katwijk 2013, Art. 16, lid d.
51 Kadernota 2009, p. 17 (samengesteld figuur).

28

Begroting en jaarstukken
De indicatoren in de programmabegroting en jaarstukken zijn moeilijk herleidbaar tot het
Groenbeleidsplan. In figuur 12 en figuur 13 staan ter illustratie de indicatoren uit de
Programmabegroting 2010 en 2014. Deze indicatoren geven weinig inzicht in de voortgang
van dit beleid. De prestatie-indicator ‘aantal m2 bloemperken in de gemeente’ sluit wel
navolgbaar aan op de ambitie uit het Groenbeleidsplan om de variatie te vergroten door meer
kleur en fleur aan te brengen.
Verder variëren de indicatoren door de jaren heen sterk. In 2014 is geen van de indicatoren
uit 2010 meer in gebruik. Dat bemoeilijkt de navolgbaarheid, terwijl het onderliggende
beleid niet is gewijzigd. Een verwijzing naar de kwaliteitsniveaus uit de VORK komt niet in
de indicatoren terug.

Figuur 12 Indicatoren Programmabegroting 2010 52

Figuur 13 Indicatoren Programmabegroting 2014 53

52 De schoonheidsgraad is een maat voor de schoonheid van de openbare ruimte en is gebaseerd op de door
Nederland Schoon ontwikkelde schoonheidsgraden variërend van 0 (zeer schoon) tot 4 (zeer vuil);
Programmabegroting 2010, p. 53.
53 Programmabegroting 2014, p. 52.
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De jaarstukken geven de resultaten weer voor de verschillende indicatoren. Voor de
Jaarstukken 2010 en 2011 is de informatie echter niet voor alle indicatoren beschikbaar.
Figuur 14 geeft de resultaten weer uit de Jaarstukken 2010.

Figuur 14 Resultaten indicatoren Jaarstukken 2010 54

Naast de indicatoren stelt de gemeente in elke programmabegroting doelen op. Ook voor
deze doelen geldt dat de relatie met het beleid beperkt is gelegd. In figuur 15 zijn de volgende
doelen uit de Programmabegroting 2011 opgenomen:

Figuur 15 Doelstellingen Programmabegroting 2011 55

54 Jaarstukken 2010, p. 68.
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In de jaarstukken verantwoordt het college per doelstelling uit de programmabegroting aan
de hand van ‘verkeerslichten’. Een groene markering betekent dat de prestatie (nagenoeg)
volledig is gerealiseerd en rood als de prestatie niet is gerealiseerd. Per doelstelling vindt een
beoordeling plaats en wordt daarbij een toelichting gegeven. In figuur 16 is de
verantwoording uit de Jaarstukken 2011 te zien. Hoewel de relatie tussen doelstellingen en
Groenbeleidsplan beperkt is gelegd, krijgt de raad voor de opgenomen doelstellingen wel een
goed beeld van de realisatie.

Figuur 16 Verantwoording doelstellingen groen Jaarstukken 2011 56

55 Programmabegroting 2011, p. 73.
56 Jaarstukken 2011, p. 76.
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De paragraaf ‘onderhoud kapitaalgoederen’ uit de begroting biedt de raad inzicht in de
beleidsdoelen en acties voor het betreffende jaar. Sinds de Programmabegroting 2013 staat
daar ook het beschikbare budget bij (figuur 17). In de jaarstukken volgt een toelichting bij de
acties en wordt het bestede budget weergegeven (figuur 18). Het bestede budget is niet
afgezet tegen het beschikbare budget. Er valt zo niet op dat er ruim drie ton meer is besteed
dan begroot. Een toelichting bij het verschil ontbreekt. Wanneer er sprake is van achterstallig
onderhoud, wordt dit conform de financiële verordening, in de paragraaf vermeld. Zo maakt
de Programmabegroting 2012 melding van een tijdelijke verhoging van het
onderhoudsbudget voor het bomenbeheer.57

Figuur 17 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, Programmabegroting 2013 58

Figuur 18 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, Jaarstukken 2013 59

57 Programmabegroting 2012, p. 112.
58 Programmabegroting 2013, p. 84.
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Met de monitoringsinformatie, die de raad ontvangt, is de raad in staat op het niveau van
doelstellingen uit de programmabegroting bij te sturen. Inzicht in het financiële beeld is
moeilijker te verkrijgen. Dit komt doordat in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen de
begroting en jaarrekening niet naast elkaar worden getoond. Het is wel mogelijk voor het
onderdeel leefomgeving (waar groen deels onder valt) van het programma water, groen en
milieu de begrote en gerealiseerde lasten voor een bepaald jaar te vergelijken.
Een toelichting over nut van de voorziening groen en de inzet ervan ontbreekt. Deze
voorziening is overigens inmiddels opgeheven.60

3.2

BIJSTURING
In deze paragraaf komt de volgende deelvraag aan bod:
17. In hoeverre leidt verantwoording tot bijsturing van het beleid?
Het college stelt het financieel kader bij als uit signalen van betrokkenen blijkt dat dit nodig
is. Daarbij wordt ervoor gekozen de financiële middelen bij te stellen. Voorstellen voor
financiële bijstellingen om het beleid te kunnen realiseren worden gedaan in de Kadernota’s.
Dit is conform de financiële verordening van de gemeente. Zo staat er in de Kadernota 2013
“Door het afsluiten van een nieuw prestatie beeldbestek onderhoud openbaar groen kunnen
aanbestedingsvoordelen worden gerealiseerd. Echter, het aanwezige groen is nog niet overal
op niveau, er moeten nog werkzaamheden plaatsvinden om dit te bereiken. Derhalve moet in
2012 een extra inspanningsverplichting door de aannemer worden verricht in het groen.
Hierdoor valt het te verwachten aanbestedingsvoordeel in 2012 tegen. (…) Een gedeelte van
het aanbestedingsvoordeel zal worden gebruikt om de noodzakelijke extra werkzaamheden
in het openbaar groen uit te voeren. Het bedrag dat wordt gecorrigeerd bedraagt € 150.000
voor 2012 en € 100.000 voor 2013 en 2014.” 61
Ook in de Kadernota 2014 staat een voorstel met financiële bijstelling: “Na de gerealiseerde
aanleg van het park Dorpsweide in de wijk Valkenburg moet het beheer en onderhoud
normaal gesproken overgenomen worden door de gemeente Katwijk i.c. het team Wijkbeheer
van de afdeling Beheer & Vastgoed.

59 Programmabegroting 2013, p. 81-82.
60 Jaarrekening 2011.
61 Kadernota 2013, p. 58.
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In de opgeleverde situatie is echter geen goede basis aanwezig om het onderhoud volgens het
prestatiebestek van de gemeente Katwijk te laten uitvoeren.” 62 Een éénmalige investering
moet zorgen voor verbeterde groeiomstandigheden en de omvorming van delen van het
terrein, waarmee de investering door lagere beheerkosten in drie jaar terugverdiend kan
worden. De inventarisatie van de groeiomstandigheden en levensverwachting van bomen in
de gemeente resulteerde in een afzonderlijke aanpak om het bomenbestand op peil te
houden en waar nodig te vernieuwen. Voor deze aanpak waren extra financiële middelen
nodig, die met de Programmabegroting 2012 beschikbaar zijn gesteld.63 In bijlage 2 is de
uitvoering van dit besluit nader onderzocht met de casus ‘Extra onderhoudsmaatregelen ten
behoeve van uitvoering bomen(beleidsplan)”.

3.3

TUSSENCONCLUSIES
Op basis van de bevindingen in dit hoofdstuk komt de rekenkamercommissie tot de volgende
tussenconclusies:



De informatievoorziening die de raad ontvangt over het groen voldoet aan de regels van
de financiële verordening.



De indicatoren die in de programmabegroting en jaarrekening staan vormen geen
adequate afspiegeling van de doelstellingen uit de VORK en het Groenbeleidsplan. Ook
wisselde de samenstelling van indicatoren de afgelopen jaren sterk, waarmee de
voortgang op de geformuleerde indicatoren meerjarig moeilijk navolgbaar is. Naast de
indicatoren bevatten begroting en jaarstukken concrete doelstellingen, waarin de
voortgang inhoudelijk is na te gaan. Deze doelstellingen sluiten echter niet adequaat aan
bij het beleid.



De planning-en-controldocumenten bieden de raad beperkt inzicht wanneer het gaat om
de financiële voortgang van het groenbeleid en groenbeheer.



Het college stuurt bij als uit monitoringsinformatie blijkt dat hiertoe aanleiding is. Dit is
enkele malen gebeurd door de toevoeging van extra financiële middelen. Daaruit is niet af
te leiden of bijstelling van de beleidsdoelen is overwogen.

62 Kadernota 2014, p. 62.
63 Programmabegroting 2012, p. 68.
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BIJLAGEN
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BIJLAGE 1

GROOTSCHALIG ONDERHOUD LAAN VAN NIEUW ZUID

Casusbeschrijving grootschalig onderhoud Laan van Nieuw Zuid
Dit betreft de aanleg van de rotonde en de herinrichting van de Laan van Nieuw Zuid. De
herinrichting van de Laan van Nieuw Zuid betreft fase 2 van het (omvangrijkere) Project
Rotonde Zuid dat in totaal uit 3 fasen bestaat (zie figuur 19). Door het uitbreidingsplan van
Het Raamwerk (voormalig Zeehospitium) krijgt het kruispunt een vijfde aansluiting erbij.
Daarnaast zijn groen, verlichting en de verharding van de wegen, voet- en fietspaden en
parkeerplaatsen toe aan vervanging. De vervanging van groen maakt hier onderdeel uit van
de gehele herinrichting. Deze casus maakt inzichtelijk op welke manier het groenbeleid
binnen dit project ten uitvoer is gebracht.

Figuur 19 Fases Project Rotonde Zuid

Aanleiding
Het collegevoorstel geeft een onderbouwing weer om over te gaan tot grootschalig
onderhoud aan de Laan van Nieuw Zuid.64 Het college stemde op 22 december 2009
conform voorstel in met het ontwerp van de nieuwe inrichting. In het collegevoorstel staat
dat “de afschrijvingstermijnen van het bestratings- en asfaltmateriaal al enige jaren [zijn]
overschreden”, “een deel van de riolering van de Sportlaan en de Drieplassenweg voor
overlast zorgt en moet worden vervangen.” “De huidige begroeiing in dit gebied is eveneens
aan grootschalig onderhoud onderhevig.” Ook geeft het voorstel weer dat de huidige
parkeerindeling niet meer voldoet aan de geldende normering. De bijlage bij dit voorstel
bevat het definitieve ontwerp van de herinrichting.

64 Collegevoorstel Project Rotonde Zuid, 2 december 2009, p. 2.
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Met deze herinrichting zet de gemeente erop in om werkzaamheden in de openbare ruimte
zoveel mogelijk te combineren. Zo geeft het collegevoorstel aan dat werkzaamheden “de
mogelijkheid [bieden] om in dit deel van Katwijk de afvoer van regenwater af te koppelen
van het gemengde stelsel”. Betrokkenen geven aan dat de werkzaamheden aan groen apart
zijn uitgevoerd.
Volgens het collegevoorstel is de algehele uitstraling van dit gebied vrij somber en wordt dit
versterkt door het her en der parkeren van (vracht)auto's, verouderde bestrating en dichte
begroeiing. Door het opheffen van het parkeren van vrachtwagens en het beter structureren
van parkeervakken, het verbeteren van het comfort van voet- en fietspaden, het (ver)plaatsen
van kunstuitingen en de kwaliteitsimpuls van de groenstructuur ontstaat volgens het
collegevoorstel een open karakter dat meer aansluit op de omgeving.
Betrokkenheid burgers
Het Groenbeleidsplan geeft als doelstelling weer dat bewoners (en belangenorganisaties)
steeds betrokken worden in het ontwikkelproces van nieuwe en te herontwikkelen
gebieden.65 De gemeente gaf hier bij het project Rotonde Zuid invulling aan. Voor aanvang
van het project Rotonde Zuid vonden twee informatiebijeenkomsten voor inwoners plaats.
Ook ontvingen inwoners kort na de start van de werkzaamheden voor fase 2 een uitgebreid
informatiebulletin. Op maandag 8 september 2008 en dinsdag 22 september 2009 vond een
presentatie van het voorlopig ontwerp (VO) aan belangstellenden en omwonenden plaats.
Volgens een betrokkene waren er verspreid over de twee avonden totaal zo’n 60 tot 70
personen aanwezig. Het collegevoorstel meldt dat het plan overwegend positief is
ontvangen.66 Kanttekeningen vanuit de aanwezigen betroffen het parkeeraanbod en
oversteekvoorzieningen.
Tijdens de informatiebijeenkomst van 22 september 2009 gaf een landschapsarchitect een
toelichting op de inrichting van het groen. Voor elk wegdeel dat met het project werd
aangepakt, werden de voorgenomen werkzaamheden toegelicht: “De uitstraling van deze
rotonde krijgt een groen en open karakter”. “Het voorstel van de gemeente is de
middengeleider van de rotonde in helmbeplanting uit te voeren.” 67

65 Groenbeleidsplan 2009-2019, p. 62.
66 Collegevoorstel Project Rotonde Zuid, 2 december 2009, p. 2.
67 Verslag Informatiebijeenkomst ‘Rotonde Zuid’, 22 september 2009, p. 2-3.
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Over de Laan van Nieuw Zuid wordt het volgende gemeld: “Langs de hoofdbaan komen twee
groenstroken van minimaal drie meter. In deze groenstroken worden 39 bomen aangeplant.
De groenstrook aan de woningzijde wordt voorzien van een ondergrond van gras. De
groenstrook aan de sportparkzijde wordt voorzien van een blokbeplanting, zodat het zicht op
auto’s wordt verminderd.” 68 Naar aanleiding van de presentatie werd het plan, voor zover
mogelijk, aangepast. Zo werd onder meer de wegindeling aangepast en gekozen voor aanleg
van een schelpenpad. In het informatiebulletin geeft de gemeente niet aan welke
aanpassingen naar aanleiding van de informatiebijeenkomst plaatsvonden.
Beleidsrealisatie
Het groenbeleid geeft richtlijnen voor ontwerp in Katwijk weer. In de gebiedsverkenning van
het groenbeleid staat over Katwijk aan Zee het volgende: “Katwijk aan Zee grenst aan zowel
de noord- als de zuidzijde aan het duingebied, onderdeel van de ecologische hoofdstructuur.
De overgang vanuit de bebouwing naar dit duingebied verloopt vrij abrupt. Ecologische
verbindingen tussen de twee duingebieden en het (beperkte) groen in Katwijk aan Zee zijn
beperkt aanwezig. Infrastructurele knelpunten en de weinig aansluitende beplantingskeuze
beperken de verbindingsmogelijkheid”.69 Eén van de negen ambities uit het beleid, om de
identiteit en het karakter van kernen ter versterken, betekent voor Katwijk aan Zee het
volgende: “het benadrukken van de duinen en de zee” en zorgen voor ‘Rotondes met
hoogwaardig groen’.70
In het ontwerp sluit Katwijk aan bij deze ontwerprichtlijnen uit het groenbeleid. Daarover
staat het volgende in het collegevoorstel: “cultuurhistorische kenmerken [kunnen] beter
worden benut voor het versterken van de eigen identiteit en het toeristische imago”. 71 In het
ontwerp benadrukt de gemeente de duinen en de zee door de keuze voor het aanbrengen van
duinen en bijbehorende plantkeuze. De ecologische verbinding die aanvankelijk beperkt
aanwezig was, werd hiermee versterkt. “In navolging van het Groenbeleidsplan 2009-2019
wordt het duinlandschap als het ware richting het centrum van Katwijk naar binnen
getrokken. In het oog springend is het aanbrengen van een aantal duinen met
kruidenmengsels tussen de ventweg en de hoofdbaan van de Sportlaan. (…) De huidige
groenstructuur wordt deels vervangen door echte duinvegetatie, zoals liguster, abelen,
duindoorns e.d. Een deel van de huidige begroeiing wordt uitgedund, waardoor de nieuwe
groenstructuur een opener karakter krijgt.” 72

68 Verslag Informatiebijeenkomst ‘Rotonde Zuid’, 22 september 2009, p. 4.
69 Groenbeleidsplan, p. 25.
70 Groenbeleidsplan, p. 45.
71 Collegevoorstel Project Rotonde Zuid, 2 december 2009, p. 3-4.
72 Collegevoorstel Project Rotonde Zuid, 2 december 2009, p. 3-4.
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Organisatie en aanbesteding
Het collegevoorstel voorziet in een periodieke planning van de werkzaamheden. Uit de
besluitpunten van het voorstel volgt dat de start van de werkzaamheden was vertraagd. Dit
blijkt uit het feit dat besloten werd om het investeringskrediet langer open te laten staan. Met
de programmabegroting 2009 waren al investeringskredieten voor herinrichting beschikbaar
gesteld. De planning voor het project, zoals daarna is vastgelegd bij het besluit door het
college, staat in de eerste kolom. Gedurende het project trad verdere vertraging op door een
vorstperiode (4 weken).
Ook leidde een wegafsluiting elders en verschillende evenementen volgens betrokkenen tot
vertraging. De tweede kolom vermeldt de realisatiedatum van de werkzaamheden:

Initiële planning

Realisatiedatum

Februari 2010: vervangen netwerk
nutsbedrijven
Februari 2010: aanbesteding

12 januari 2011 (fase 2)

Maart-mei 2010: uitvoering fase 1

18 maart 2011 (volgens informatiebulletin)

September-november 2010: uitvoering fase 2

september 2011

Maart-mei 2012: uitvoering fase 3
Figuur 20 Initiële planning Rotonde Zuid 73

Monitoring van voortgang van het project gebeurde volgens een betrokkene ten aanzien van
de planning door de projectleider, terwijl de financieel adviseur het kostenaspect in de gaten
hield. Het college ontving geen voortgangsrapportages over de uitvoering van het project.
Wel waren de verantwoordelijk wethouders betrokken bij het project en vond er geregeld
contact plaats. Het plan Rotonde Zuid is op 3 februari 2010 aan de raad toegelicht in de
commissie Ruimte. Hoewel dit niet gebruikelijk is, gaf de grote maatschappelijke impact van
een gewijzigde inrichting en een lange periode van werkzaamheden daartoe reden.

73 Collegevoorstel Project Rotonde Zuid, 2 december 2009, p. 5.
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Middelen
Het collegevoorstel raamt de kosten voor het totale project Rotonde Zuid op € 2.054.000. Dit
project bestaat uit drie fasen. De herinrichting Laan van Nieuw Zuid vormt fase 2 van het
project. De werkzaamheden voor fase 2 zijn via een aanbesteding gegund aan de economisch
meest voordelige aanbieder met een inschrijfsom van € 857.700. Dit bedrag is lager dan de
gemeentelijke raming. De gemeente realiseerde zodoende een aanbestedingsvoordeel. Een
betrokkene geeft aan dat de uitvoering, bestaand uit de inrichting en beplanting, van de
werkzaamheden aan het groen apart zijn aanbesteed. Dit vanwege de afwijkende aard van
deze werkzaamheden. Voor een groot deel van de kredieten is niet af te leiden uit welk
kapitaalgoed de bijdrage komt voor dekking van het plan.
Het dekkingsplan voor deze kosten voor project Rotonde Zuid ziet er als volgt uit:

Figuur 21 Dekkingsplan Rotonde Zuid 74

Groen maakt geen onderdeel uit van het dekkingsplan. Daarvoor vond een aparte
aanbesteding plaats. Uit de kredietrapportage is op te maken dat uit het budget
Uitvoeringsprogramma Groenbeleidsplan geld beschikbaar is gesteld voor de Laan van
Nieuw Zuid. 75 Uit de Jaarrekening 2012 blijkt dat acht verschillende werkzaamheden aan
het groen zijn uitgevoerd voor een totaalbedrag van € 255.000. De herinrichting van de
boomstructuur Laan van Nieuw Zuid betreft één van deze werkzaamheden. De precieze
omvang van dit budget wordt niet vermeld. Een betrokkene geeft aan dat het om een bedrag
van circa € 200.000 tot € 300.000 ging.

74 Collegevoorstel Project Rotonde Zuid, p. 5.
75 Collegevoorstel kredietrapportage 4e kwartaal 2011, p. 11.
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Tussenconclusies
Op basis van deze casus komt de rekenkamercommissie tot de volgende tussenconclusies:



Bij de herinrichting van de Laan van Nieuw Zuid werd navolgbaar en adequaat
uitvoering gegeven aan de ambities uit het Groenbeleidsplan.



Het inzicht in de financiële middelen die met dit project zijn gemoeid ontbreekt. De
exacte bijdrage vanuit groen is niet vast te stellen. Het inzicht in de financiële
middelen behorend bij dit project is zodanig dat de raad en college niet vast kunnen
stellen of efficiënt is gewerkt.



Burgers zijn goed betrokken bij de totstandkoming van het plan. De gemeente heeft
de inbreng meegenomen, zodanig dat het geleid heeft tot aanpassingen van het
voorlopig ontwerp.
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BIJLAGE 2

EXTRA ONDERHOUDSMAATREGELEN TEN BEHOEVE VAN
UITVOERING

BOMENBELEIDSPLAN

Casusbeschrijving extra onderhoudsmaatregelen (t.b.v. uitvoering)
bomen(beleidsplan)
In de Meerjarenbegroting 2011 zijn bedragen opgenomen (2011 en 2012: € 150.000 en vanaf
2013 structureel € 100.000) voor onderhoudsmaatregelen aan het bomenbestand. Daarmee
wordt de geconstateerde onderhoudsachterstand stapsgewijs ingelopen en de noodzakelijke
kwaliteitsverbetering in fasen gerealiseerd. Met deze fasering zal de achterstand – naar
verwachting − in 2017 zijn ingelopen. Deze casus heeft betrekking op de uitvoering van het
bomenbeleidsplan.
Aanleiding
Een betrokkene geeft aan dat op het moment van de fusie tussen de gemeenten Katwijk,
Rijnsburg en Valkenburg geen structureel onderhoud aan bomen plaatsvond. In de
toenmalige gemeente Katwijk vond wel geregeld een inventarisatie plaats. Voor de
gemeenten Rijnsburg en Valkenburg was dat niet het geval. Binnen de toenmalige gemeente
Katwijk werd onderhoud uitgevoerd door een aantal medewerkers met kennis en ervaring
van boomonderhoud. Dit onderhoud vond niet op structurele basis plaats.
Vanuit de gemeentelijke zorgplicht ten aanzien van het onderhoud van bomen bestond de
behoefte om planmatiger inhoud te gaan geven aan het bomenonderhoud. Dit is de reden dat
het bomenbeleidsplan is opgesteld. Uit de inspecties, die voor het opstellen van het
bomenbeleidsplan nodig waren, blijkt dat extra werkzaamheden noodzakelijk waren om de
vitaliteit van het bomenbestand te waarborgen. In het collegevoorstel behorend bij het
bomenbeleidsplan staat: “Deze werkzaamheden, waaronder het snoeien of vellen van bomen,
zijn terug te voeren op zorgplicht (veiligheid/aansprakelijkheid) en gedeeltelijk op
achterstallig onderhoud. Uit de inventarisatie bleek echter dat een ander deel van het
bomenbestand, het gaat hierbij om ongeveer 400 bomen, op korte termijn dient te worden
gerooid.”
De ‘intensieve bomeninventarisatie’ geeft aan dat de gemeente inzicht heeft in de kwaliteit en
levensduur van de 24.903 bomen in de gemeente Katwijk. De leeftijdsverdeling en
toekomstverwachting van het bomenbestand is opgenomen in figuur 22.76 Figuur 22 geeft de
leeftijdsverdeling van de huidige bomen weer met een uitsplitsing of bomen in de betreffende
‘leeftijdscategorie’ een levensverwachting van meer of minder dan 10 jaar.
76 Bomenbeleidsplan, p. 24.
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Daarmee heeft de gemeente in beeld welke bomen de komende 10 jaar vervangen moet
worden. Dit kengetal is nodig om de financiële middelen die gemoeid zijn met herplant in de
komende jaren te kunnen begroten.

Figuur 22 Kwaliteit bomenbestand in de gemeente Katwijk (2009/2010)

Organisatie
Het bomenbeleidsplan geeft de werkwijze van het bomenbeheer van de gemeente Katwijk
weer (figuur 23).

Figuur 23 Werkwijze bomenbeheer Katwijk 77

De gemeente beschikt over een bomeninformatiesysteem, waarin alle bomen zijn
opgenomen. Voordat het bomenwerkplan voor het betreffende jaar wordt opgesteld, worden
alle bomen in de betreffende wijk visueel geïnspecteerd. De bomen langs hoofdwegen
worden elk jaar onderworpen aan een inspectie. Op basis daarvan wordt bepaald of en zo ja
welk, onderhoud nodig is. Ook wordt bepaald bij welke bomen aanvullend onderzoek nodig
is. De te verrichten onderhoudsacties worden in het bomenbeheersysteem ingevoerd. Na
uitvoering van de werkzaamheden worden de acties afgevinkt. Per boom beschikt de
gemeente zodoende over inzicht in de onderhoudshistorie.

77 Bomenbeleidsplan, p. 4.
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De uitkomsten van de inspecties vormen samen met de uitgangspunten voor regulier
onderhoud de basis voor de aanpak met hoeveelheden te onderhouden bomen. Op basis van
ambtelijk aangeleverde gegevens is dit in figuur 24 weergegeven.
Aanvankelijk werd volgens een betrokkene in het uitvoeringsprogramma vastgelegd om
verspreid over de gemeente die bomen te snoeien, die aan onderhoud toe waren. Dit leverde
veel reacties op van inwoners, die de vraag hadden waarom bepaalde bomen niet of juist wel
werden gesnoeid. Op basis van deze ervaring is ervoor gekozen (na de eerste rooironde en het
behandelen van bomen waarvoor dit hard nodig was) om bomenonderhoud anders op te
pakken. Inmiddels hanteert de gemeente een wijkgerichte aanpak. Het areaal bomen van de
gemeente is sinds 2012 verdeeld in vier delen, grotendeels overeenkomstig de indeling in
wijken voor het regulier groenonderhoud. De reguliere snoei van bomen vindt volgens een
vierjaarlijkse cyclus achtereenvolgens plaats in de verschillende woonkernen van de
gemeente Katwijk (2011: Hoornes-Rijnsoever, 2012: Katwijk aan Zee en Valkenburg, 2013:
Rijnsburg, 2014: Katwijk aan de Rijn, 2015: Hoornes-Rijnsoever). De kosten voor
bomenonderhoud drukken zodoende gelijkmatig op de begroting.
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Figuur 24 Aanpak beheer bomen (in aantal bomen)

Middelen
In het Bomenbeleidsplan zijn de financiële consequenties voor het regulier onderhoud en
reguliere vervanging van bomen geraamd voor de periode 2011-2020. Deze raming is
gebaseerd op aannames over het regulier onderhoud enerzijds en de toekomstverwachting
van het bomenbestand anderzijds.78 Aannames voor regulier onderhoud bestaan onder meer
uit ‘gemiddeld eens per vier jaar snoeien’ en ‘gemiddeld eens per vier jaar
boomveiligheidscontrole’. Het aantal te verwijderen bomen per jaar is gebaseerd op de
toekomstverwachting van het bomenbestand.

78 Bomenbeleidsplan, p. 38.
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Met de begroting 2011 zijn middelen beschikbaar gesteld voor het beheer aan het
bomenbestand. Voor 2011 en 2012 gaat dit om € 150.000 per jaar en vanaf 2013 om
structureel € 100.000 per jaar. Deze post is niet te herleiden tot de financiële middelen die
voor het groenbeheer beschikbaar zijn (paragraaf 2.4 van de Nota van Bevindingen). Voor de
vervanging en aanplant van nieuwe bomen zijn geen middelen gereserveerd. De vervanging
en aanplant van nieuwe bomen bekostigt de gemeente veelal uit projecten, zoals de
grondexploitatie bij nieuwbouwprojecten. Eventueel kan het college aanplant van nieuwe
bomen bekostigen uit de reserve Groenbeleidsplan.
Doelrealisatie
Het achterstallig onderhoud aan bomen is volgens de Jaarrekening 2011 weggewerkt.79 Een
betrokkene geeft aan dat met de vierjaarlijkse cyclus van bomenonderhoud de gemeente
geleidelijk het achterstallig onderhoud wegwerkt en dat op termijn het onderhoud van
bomen overgaat in regulier beheer. In de jaarrekening geeft het college eveneens aan dat
vanaf dan het beheer van bomen systematisch wordt uitgevoerd volgens de bepalingen uit
het bomenbeleidsplan. De extra middelen over 2011 en 2012 voor het wegwerken van
achterstallig onderhoud (ad € 50.000 bovenop het structurele budget) waren nodig, omdat
een aanzienlijk gedeelte van de bomen gerooid en vervangen moest worden.
Betrokkenheid burgers
De uitvoering van bomenbeheer leeft volgens betrokkenen onder inwoners en raad. Er is veel
aandacht en discussie over het wel of niet rooien van bomen. Over het bomenbeleid vinden
veel gesprekken plaats met bewoners. Betrokkenen geven aan dat het lastig is om uit te
leggen aan inwoners dat bomen gekapt moeten worden of juist gehandhaafd worden. De
gemeente hanteert zelf strengere regels voor het kappen van de gemeentelijke bomen, dan
voor bomen bij particulieren gelden. Ook legt de gemeente zich in de meeste gevallen een
herplantplicht op.
Tussenconclusies
Op basis van deze casus komt de rekenkamercommissie tot de volgende tussenconclusies:



Het bomenbeheer is in de achterliggende jaren in sterke mate geprofessionaliseerd.
De huidige kwaliteit van alle bomen is inzichtelijk, terwijl het beheer systematisch
vorm krijgt. De gemeente voldoet daarmee aan de wettelijke zorgplicht ten aanzien
van bomen.

79 Jaarstukken 2011, p. 77.
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Binnen de organisatie is sprake van een lerende houding, waarbij knelpunten in de
uitvoering resulteren in verbeteringen van de werkwijze.



Inzicht in de exacte kosten voor het bomenbeheer binnen de planning-encontrolcyclus ontbreekt.
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BIJLAGE 3

REGULIER GROENBEHEER KATWIJK-NOORD
Casusbeschrijving Regulier groenbeheer Katwijk-Noord
In deze casus gaat het om het dagelijks onderhoud aan groen, het zogenaamde groenbeheer.
Het groenonderhoud in Katwijk-Noord is aanbesteed voor de periode 2011-2014, na
vaststelling van het VORK en Groenbeleidsplan. Het contract met de opdrachtnemer had een
looptijd tot 1 maart 2014. Voor alle bestekken geldt dat de opdrachtgever het recht behoudt
het contract met twee maal één jaar te verlengen. Eind 2013 is daarover een afweging
gemaakt die resulteerde in verlenging van het lopende contract voor de duur van twee jaar.
Organisatie
De uitvoering van het groenbeheer in de verschillende kernen wordt deels in eigen dienst
uitgevoerd en is deels uitbesteed.
In eigen dienst: Het groenonderhoud in de kernen van de wijken Katwijk aan Zee, KatwijkNoord, Katwijk aan den Rijn en Rijnsburg wordt uitgevoerd door de groenmedewerkers in de
desbetreffende wijkteams. Dit gaat om twee medewerkers per wijkteam. De wijken Rijnsburg
en Katwijk aan den Rijn delen vanwege de grootte één wijkteam. De groenmedewerkers
dragen verder zorg voor de afhandeling van meldingen buitenruimte en een aantal andere
aanverwante werkzaamheden.
Uitbesteed: Het groenonderhoud buiten de kernen in de bovengenoemde wijken en het
groenonderhoud in de gehele wijk Valkenburg is uitbesteed aan aannemers.
Aanbesteding
De aanbesteding voor de periode 2011-2014 vond plaats door middel van twee percelen.80 De
percelen bestaan uit Katwijk-Noord (Hoornes-Rijnsoever) en Rijnsburg. Dit betekent dat in
één aanbestedingsprocedure gelijktijdig twee afzonderlijke gedeelten van het werk werden
aangeboden. Dit biedt de mogelijkheid voor aannemers om op het gehele of een gedeelte van
de werkzaamheden in te schrijven.

80 Notitie informatie rekenkameronderzoek groenbeleid, p. 2.
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Per perceel is een prestatiebestek opgesteld. In dit bestek staat welke werkzaamheden de
aannemer moet verrichten en onder welke voorwaarden dit plaats moet vinden. In het
prestatiebestek staat op welke beeldkwaliteit de aannemer de openbare ruimte moet
onderhouden. Een prestatiebestek wordt daarom ook wel een beeldbestek genoemd.
Aannemers krijgen de mogelijkheid hierop in te schrijven. Degene met de laagste prijs krijgt
de werkzaamheden gegund.
De aanbesteding betrof de periode van 1 april 2011 tot 1 maart 2014 met de mogelijkheid de
contracten met twee keer de periode van één jaar te verlengen tot 1 maart 2016. Begin 2012
vond een afzonderlijke aanbesteding plaats van het bestek Maaiwerkzaamheden,
slootbegroeiing en bermen in de gemeente Katwijk. Ook hierin werd een optie voor
verlenging opgenomen. Bij alle bestekken is bewust gekozen voor dezelfde einddatum (maart
2014). Dit biedt in de toekomst de mogelijkheid de drie contracten als één pakket in de markt
te zetten.81
Het college is geïnformeerd over de uitkomst van de aanbesteding.82 De ingangsdatum van
het bestek (per 1 april 2011) is niet gehaald. Betrokkenen geven aan dat er bezwaar is
gemaakt tegen de aanbesteding en dat daarop een rechtszaak volgde. De
opdrachtverstrekking is daardoor vertraagd. De ingangsdatum is in onderling overleg met de
aannemer bepaald op 1 augustus 2011.83
De verlenging van de contracten met tweemaal één jaar (vanaf maart 2014 t/m maart
2015/2016) is tijdig afgewogen. Een voorstel daarover is besproken met de wethouder. In juli
2013 zijn in een intern memo de overwegingen geschetst. Dit was tijdig genoeg om in geval
van een keuze voor een nieuwe aanbesteding de bestekken en procedure op tijd gereed te
hebben. Bij de overwegingen hebben de bij de inschrijving ingediende verrekenprijzen een
belangrijke rol gespeeld.84 De verrekenprijzen zijn van toepassing op wijzigingen in het
areaal en/of kwaliteitsniveau. De ingediende hoge verrekenprijzen “staan namelijk in geen
verhouding tot de zeer scherpe aanbesteding voor deze bestekken”. Na overleg heeft de
aannemer een gewijzigd aanbod gedaan voor de verrekenprijzen. “Conclusie is dat met de
gedane aanbieding, als combinatie van de zeer scherpe aanbesteding en gehalveerde
verrekenprijzen voor Groenonderhoud, een scherpe prijsaanbieding resulteert en gesproken
kan worden van een goede deal waarbij de VORK-kwaliteitsniveaus van basis tot hoog in
ieder geval tot 1 maart 2016 gewaarborgd blijven.”85 Op 10 juli is de interne notitie besproken

81 Interne notitie, voorstel verlengen contracten bestekken Groenonderhoud, p. 1.
82 Brief uitslag aanbesteden onderhoud openbaar groen, 26 januari 2011.
83 Brief definitieve gunning bestek 2010-OW-32, 21 juli 2011, p. 1.
84 Interne notitie, voorstel verlengen contracten bestekken Groenonderhoud, p. 2.
85 Interne notitie, voorstel verlengen contracten bestekken Groenonderhoud, p. 2.
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met de wethouder. Het college heeft geen besluit genomen over verlening van het contract.
Betrokkenen geven als reden aan dat de mogelijkheid tot verlenging (binnen de bestaande
budgetten) bij de besluitvorming over het bestek was meegenomen. Dit blijkt niet uit het
betreffende collegevoorstel.86
De verlenging van het contract is per brief aan de aannemer bevestigd.87 De
overeengekomen, ten opzichte van de huidige contracten afwijkende, bepalingen zijn daarin
bijgevoegd. De aanvullende bepalingen zijn met terugwerkende kracht per 1 januari 2013 van
toepassing. Uit de brief blijkt verder dat de afzonderlijke aanbesteding van het bestek
Maaiwerkzaamheden, slootbegroeiing en bermen eveneens met een gelijke periode werd
verlengd. Daarmee blijft de mogelijkheid om de drie contracten in de toekomst als één
pakket in de markt te zetten behouden.
Beleidsrealisatie
De gemeente Katwijk werkt met beeldbestekken. In een beeldbestek legt de gemeente
beelden vast van de kwaliteit van het groenonderhoud. De aannemer bepaalt daarbij zelf hoe
vaak bepaalde werkzaamheden (maaien, snoeien) uitgevoerd moeten worden om de
gewenste kwaliteit te leveren.
De uitvraag van de gemeente via het beeldbestek sluit niet volledig aan op de VORK. Het
onderscheid dat de gemeente in de VORK maakt tussen de ambities op het gebied van
inrichting en materiaal, technisch onderhoud en netheidsonderhoud, komt niet terug. Bij
‘uitgevraagde’ kwaliteitsniveaus spreekt men enkel over basis en hoog. De vastgestelde
kwaliteitsniveaus ‘Zeer hoog’ en ‘Basis – Hoog’ komen niet voor. In de aanbesteding vraagt
de gemeente de kosten uit voor drie varianten met verschillende kwaliteitsniveaus. Variant
één gaat uit van kwaliteitsniveau Basis voor de hele gemeente en ligt onder het
kwaliteitsniveau uit de VORK. Variant twee benadert de kwaliteitsniveaus uit de VORK met
een hoog kwaliteitsniveau voor boulevard en stadscentrum, wijkcentra en hoofdstructuren.
In variant 3 wordt daar nog een hoog kwaliteitsniveau aan toegevoegd voor woongebieden.
Dit in overeenstemming met de wens van inwoners.
De onderstaande twee figuren (figuur 25 en 26) geven de kaders uit de VORK (het
referentieniveau) en de gevraagde kwaliteitsniveaus in de aanbesteding weer. Betrokkenen
geven als reden om meerdere varianten uit te vragen dat er hiermee ruimte is voor het
bestuur om na aanbesteding te bepalen welke taken uitgevoerd worden.

86 Collegevoorstel Uitslag aanbestedingen onderhoud openbaar groen, 26 januari 2011.
87 Brief verlening overeenkomst Groenonderhoud wijk Katwijk-Noord, 29 oktober 2013, p. 1.
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Figuur 25 Vastgestelde kwaliteitsniveaus VORK 88

Figuur 26 Overzicht uitgevraagde kwaliteitsniveaus bestek groenonderhoud Katwijk-Noord 89

Na aanbesteding wordt het college geïnformeerd over de uitkomst van de aanbesteding. Het
collegevoorstel vermeldt de aannemer die op het laagste bedrag inschreef. Daarbij staat geen
toelichting dat er verschillende varianten werden uitgevraagd en blijkt niet op welke variant
de inschrijving betrekking heeft. De laagste inschrijving was op variant drie. De gemeente
laat daarmee een hoger kwaliteitsniveau uitvoeren dan in de VORK is vastgelegd.
Monitoring doelrealisatie
Katwijk heeft vier wijkbeheerders voor vijf wijken. Twee kleinere wijken zijn samengevoegd
tot één gebied met een eigen wijkbeheerder. Deze wijkbeheerders zijn frequent in de wijk
aanwezig. Zij zien erop toe of het beheer van het groen conform afspraak wordt uitgevoerd.
Deze rol hebben zij zowel ten aanzien van de aan aannemers uitbestede werkzaamheden als
de werkzaamheden die in eigen beheer plaatsvinden. Zij voeren inspecties uit, onder meer
aan de hand van meldingen en klachten. Als het groen niet voldoet aan de richtlijnen, wordt
dit doorgegeven aan aannemer of groenmedewerkers.

88 VORK, p. 28.
89 Prestatiebestek en Voorwaarden

2010-OW-32 Groenonderhoud Hoornes-Rijnsoever van 01-

02-2011 t/m 01-03-2014, p. 16.
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Elke acht weken vindt een periodieke schouw plaats. Vijf locaties worden dan op alle
aspecten (van de VORK) beoordeeld. Ook is er frequent een bouwvergadering, waarin de
uitvoering van de werkzaamheden ter sprake komt.
Betrokkenheid burgers
Het Groenbeleidsplan heeft als doel ‘om bewoners structureel en actief te betrekken bij
planvorming en te informeren over de ontwikkelingen en activiteiten in het groen.’90 Hier
wordt op structurele basis invulling aan gegeven. Zo vindt er jaarlijks per wijk een
burgerschouw plaats. Tijdens deze burgerschouw wordt de realisatie van de
kwaliteitsdoelstellingen samen met inwoners beoordeeld.91 Enkele weken na de
burgerschouw vindt een bewonersavond plaats, waarop de gemeente de uitkomsten aan de
inwoners toelicht. Betrokkenen geven aan dat de uitkomsten van de burgerschouw in het
verleden werden aangeboden aan de gemeenteraad. Sinds 2010 gebeurt dit niet meer. De
raad heeft hiernaar niet geïnformeerd.
Middelen
Het is niet mogelijk de exacte kosten die voor het groenbeheer in Katwijk-Noord worden
gemaakt weer te geven. Voor het uitbestede werk is dit wel exact mogelijk. Dit is hieronder
weergegeven. De werkzaamheden van de groenmedewerkerszijn niet uitgesplitst per wijk. De
werkzaamheden die in eigen dienst plaatsvinden door de groenmedewerkers (wijkteams)
worden bekostigd uit het budget van team Wijkbeheer en toegedeeld aan de kostenpost
onderhoud groen. Volgens betrokkenen is een globale indicatie van het bedrag dat besteed
wordt aan Katwijk-Noord te verkrijgen door het totaalbudget voor ‘groenmedewerkers
wijkteams’ ad € 1.295.150 te delen door de vier wijkteams.92 Dit gaat om een bedrag van circa
€ 325.000.“Vanuit de budgetten van het team Wijkbeheer wordt, in goede afstemming en
overleg, ook voor een deel bijgedragen aan realisatie van Groen (renovatie groenvakken) en
snoeien van bomen.” 93

90 Groenbeleidsplan 2009-2019, p. 62.
91 Programmabegroting 2014, p. 83.
92 Bij het ambtelijk wederhoor geeft de organisatie tevens aan dat de uren ook specifiek uit het
urenregistratiesysteem kunnen worden gehaald.
93 Notitie informatie rekenkameronderzoek groenbeleid, p. 2.
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De kosten voor het uitbestede werk in Katwijk-Noord – voor zover die inzichtelijk zijn te
maken − zien er voor 2014 als volgt uit: 94

Aanneemsom

€ 163.333

Areaaluitbreidingen

€ 97.319

Areaaluitbreiding park Rijnsoever95

€ 45.833

Stortkosten

€ 14.750

Afronding

€ 198

Totaal begroot:

€ 321.433

De aanneemsom is het bedrag waarvoor de aannemer de werkzaamheden, zoals in het
groenbestek staan, uitvoert. Areaaluitbreidingen betreffen jaarlijkse uitbreidingen van het
groen in de wijk, bijvoorbeeld door de aanleg van een straat, waardoor het openbaar groen in
de wijk toeneemt. Stortkosten zijn afkomstig van materiaal dat na werkzaamheden afgevoerd
moet worden, zoals snoeihout.
De areaaluitbreidingen zorgen voor een stijging van onderhoudskosten gedurende de periode
van het contract. De aanneemsom voor het groenbeheer in Katwijk-Noord komt uit op een
jaarprijs van €163.333.96 In het collegevoorstel staat daarover dat “de aanneemsommen
passen binnen de beschikbare budgetten van de programmabegrotingen.”97 Jaarlijks neemt
dit bedrag door areaaluitbreidingen (die in de bestuursrapportage worden verantwoord) toe.
Bij de verlening van het contract voor twee jaar zijn de tarieven voor de areaaluitbreidingen
(met terugwerkende kracht) over 2013 bijgesteld. De tarieven die aannemers rekenen voor
areaaluitbreidingen worden ook wel verrekenprijzen genoemd.
In een memo wordt geconstateerd dat “onvoldoende [is] onderkend welke (financiële)
belangen de ingediende verrekenprijzen voor de bestekken kunnen hebben gedurende de
looptijd van de bestekken.”98 Dit wordt beschreven als leermoment. In de toekomst zullen de
“verrekenprijzen als gunningscriterium moeten worden meegewogen”.

94 Financieel overzicht 2014 Onderhoud Openbaar Groen.
95 De areaaluitbreiding Park Rijnsoever en een gedeelte van de stortkosten (€ 11.000,-), worden uitgevoerd door
een andere aannemer.
96 De werkzaamheden ten aanzien van de areaaluitbreiding Park Rijnsoever en een gedeelte van de stortkosten
(€ 11.000,-), vallen hier buiten. Deze werkzaamheden worden door een andere aannemer uitgevoerd.
97 Collegevoorstel uitslag aanbesteden onderhoud openbaar groen, 26 januari 2011, p. 2.
98 Interne notitie, voorstel verlengen contracten bestekken Groenonderhoud, p. 3.
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Jaar

Kostenomschrijving

2011

Aanneemsom

€ 163.333

Totaal
2013

Bedrag
€ 163.333

Aanneemsom

€ 163.333

Areaaluitbreidingen

€ 97.319

50% gemaximeerde
stortkosten

€

3.750

Afronding

€

198

Totaal
2014

€ 264.600

Aanneemsom

€ 163.333

Areaaluitbreidingen

€ 97.319

Stortkosten

€ 11.000

50% gemaximeerde

€

3.750

stortkosten

€

198

Afronding
Areaaluitbreiding Park

€ 45.833

Rijnsoever
Totaal

€ 321.433

Tussenconclusies
Op basis van deze casus komt de rekenkamercommissie tot de volgende tussenconclusies.



Het groenbeheer in Katwijk-Noord wordt op een hoger niveau onderhouden dan in de
VORK is vastgesteld. Het bestek voor het groenbeheer in Katwijk-Noord is gerelateerd
aan de VORK. Er zijn drie verschillende varianten uitgevraagd met verschillende
kwaliteitsniveaus. Die sluiten niet allemaal aan bij de VORK. Er is gekozen voor de
variant met de hoogste kwaliteitsniveaus. Dit was tevens de meest voordelige aanbieding
op al de drie varianten.



Het is niet mogelijk inzicht te krijgen in de exacte kosten die voor het groenbeheer in
Katwijk-Noord worden gemaakt. Er vindt geen toerekening plaats vanuit team
Wijkbeheer voor de kosten die medewerkers maken voor de werkzaamheden aan het
groen in Katwijk-Noord. De werkzaamheden die in eigen dienst plaatsvinden door
groenmedewerkers van de wijkteams worden wel toegedeeld aan de algemene kostenpost
openbaar groen.
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BIJLAGE 4

NORMENKADER

Deelvraag

Norm

Normbeoordeling

Beleid
a.

Het groenbeheer en -beleid

a.

Komt deels overeen. De VORK bevat kwaliteitsniveaus voor de verschillende

bevat heldere, toetsbare

structuurelementen (centrum/boulevard, woonwijken etc.) en onderscheidt die naar drie

doelstellingen voorzien van

elementen (inrichting en materiaal, netheid, technisch). In het Groenbeleidsplan worden

een planning.

deze kwaliteitsniveaus als uitgangspunt genomen. Naast de kwaliteitsniveaus bevat de
VORK, Groenbeleidsplan en de uitwerkingen van het Groenbeleidsplan
(bomenbeleidsplan, Notitie snippergroen etc.) nog een aanzienlijk aantal globaal

1

Welke doelstellingen en

geformuleerde doelstellingen.

ambities heeft de
gemeenteraad

b.

Er is een helder onderscheid

b. Komt niet overeen. De VORK en het Groenbeleidsplan bevatten geen van beiden een

geformuleerd voor het

gemaakt tussen de

financiële paragraaf waarin staat welke middelen waarvoor worden aangewend. Een

groenbeleid en het

beschikbare middelen voor

onderscheid tussen groenbeheer en groenbeleid ontbreekt eveneens.

groenbeheer?

groenbeheer en -beleid.
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c.

Er is gespecificeerd hoe de

c.

middelen voor groenbeheer
2

Voldoet de wijze waarop

en -beleid worden

het beleid is

aangewend.

geformuleerd aan de
voorwaarden voor een

d.

adequate sturing?
3

In hoeverre is de raad

ook een specificatie hoe de middelen worden aangewend.

d. Komt niet overeen. De VORK biedt de raad met de kwaliteitsniveaus in principe een

mogelijkheden om te sturen

helder sturingsmiddel. De VORK en het Groenbeleidsplan bevatten geen scenario’s met

op het kwaliteitsniveau en de

verschillende kwaliteitsniveaus en hun bijbehorende financiële plaatje. Inzicht in de kosten

middelen voor groenbeheer

van uitvoering van (delen van) het beleid blijft achterwege.

en –beleid.

betrokken geweest bij de
besluitvorming over het

Het beleid biedt de raad

Komt niet overeen. De financiële paragraaf in het beleid ontbreekt. Daarmee ontbreekt

e.

De raad heeft het groenbeheer

e.

Komt overeen. De raad heeft in 2008 de VORK en in 2009 het Groenbeleidsplan

groenbeleid en het

en -beleid bekrachtigd bij

vastgesteld. In het Groenbeleidsplan staan al de globale kaders voor de verdere

groenbeheer?

raadsbesluit.

uitwerkingen van het beleid (Bomenbeleidsplan, Notitie Snippergroen etc.). Deze
uitwerkingen zijn ter kennisname naar de raad gegaan. Een groenbeheerplan is niet
aangeboden.

4

Op basis van welke

f.

De gemeente beschikt over

f.

Komt deels overeen. De gemeente Katwijk beschikt niet over kengetallen met de

ervaringsgegevens en/of

ervaringsgegevens en/of

omvang van de verschillende groentypen (bomen, m2 gazons etc) en de kwaliteit over de

kengetallen is het

kengetallen op basis waarvan

jaren 2009-2012. In 2007 vond een 0-meting van de kwaliteit van het groen plaats en in

groenbeheer en

groenbeheer en

2009 een uitgebreide sterkte-zwakteanalyse. Er vind geen jaarlijkse onafhankelijke

groenbeleid opgesteld?

-beleid wordt opgesteld.

kwaliteitsmeting plaats, zoals in het beleid is vastgesteld.
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5

Op welke wijze en in

g.

Burgers zijn betrokken bij de

g.

Komt overeen. Burgers worden nauw betrokken bij het groen. Zowel bij de

welke mate zijn burgers

totstandkoming en de keuzes

totstandkoming van het beleid als jaarlijks bij de burgerschouw. Bij de VORK is gevraagd of

betrokken bij de

aangaande het groenbeheer

bewoners zich konden vinden in de voorgestelde kwaliteitsniveaus. De gemeente heeft hun

totstandkoming van het

en -beleid.

wens, om het netheidsonderhoudsniveau in woonwijken te verhogen, gehonoreerd. Bij het

groenbeleid en de

Groenbeleidsplan vond een bewonersbijeenkomst plaats, waarin plannen werden toegelicht

kwaliteitsniveaus voor

en inwoners ruimte kregen om te reageren. In het verslag van deze avond is aangegeven

het groenbeheer?

welke actie er is uitgevoerd per gemaakte opmerking. Jaarlijks vindt er per wijk een
burgerschouw plaats. Tijdens deze burgerschouw wordt de realisatie van de
kwaliteitsdoelstellingen samen met inwoners beoordeeld.
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Uitvoering
6

Op welke wijze is de

h. Komt niet overeen. De gemeente beschikt niet over een uitvoeringsprogramma. Jaarlijks

uitvoering van het

richtlijnen opgesteld volgens

wordt aan de hand van het beschikbare middelen keuzes gemaakt over de uit te voeren

groenbeleid en

welke uitvoeringsplannen tot

werkzaamheden. Dit gebeurt niet op papier. De gemeente wil een meerjarig

groenbeheer in Katwijk

stand komen.

uitvoeringsprogramma gaan ontwikkelen.

georganiseerd?
7

h. De gemeente heeft regels en

i.

Op welke wijze en in
welke mate wordt
gemonitord en gestuurd

Het is duidelijk wie binnen de
organisatie verantwoordelijk

Ingenieursbureau zorgt voor beleidsontwikkeling en uitvoering van renovatieprojecten.

is voor welk specifiek deel van

Kleine vervangingen, onderhoud en dagelijks beheer ligt bij team Wijkbeheer. De uitvoering

het groenbeheer en -beleid.

van groenbeheer krijgt veel aandacht. Er is geen centrale functionaris die toeziet op de
realisatie van het groenbeleid.

op de voortgang van de
uitvoering van het

i. Komt deels overeen. Binnen de organisatie zijn verantwoordelijkheden belegd. Team

j.

Er zijn heldere richtlijnen

j. Komt overeen. De stelregel is dat afwijkingen vanaf € 50.000 (conform de financiële

groenbeleid en

voor monitoring en

verordening) worden gerapporteerd. Uit gesprekken blijkt dat betrokkenen van deze

groenbeheer?

rapportage over het

stelregel op de hoogte zijn.

groenbeheer en -beleid.
8

Voldoet de wijze waarop
de uitvoering van het
groenbeleid en
groenbeheer is
georganiseerd aan de
voorwaarden voor een

k. De monitoring van de

k. Komt niet overeen. Ambtelijke en bestuurlijke monitoring over groen heeft geen vaste

uitvoering (wat betreft

vorm binnen de organisatie gekregen. Wanneer zich knelpunten voordoen in projecten

inhoud, planning en budget )

worden deze ter sprake gebracht. Er vindt geen structurele monitoring plaats van projecten

stelt management en college

die in uitvoering zijn. Financiële verantwoording over projecten richting college en raad

in staat − waar nodig − bij te

vindt op geaggregeerd niveau plaats.

sturen

doeltreffende en
doelmatige uitvoering?
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l.

De gemeente beschikt over

l. Komt niet overeen. Katwijk heeft geen uitvoeringsprogramma waarin een systematische

jaarlijkse

uitwerking van het groenbeleid in projecten wordt gemaakt. In 2014 werd aan de raad met

uitvoeringsprogramma’s.

het raadsvoorstel ‘Uitvoering Groenbeleidsplan’ voor de eerste keer expliciet gevraagd
krediet beschikbaar te stellen voor uitvoering van specifieke werkzaamheden. De raad krijgt
hiermee geen inzicht in de afwegingen en de uiteindelijke keuze om deze middelen te
besteden aan de genoemde werkzaamheden in relatie tot de doelstellingen uit het
Groenbeleidsplan.

9

Op welke wijze zijn de
ambities van het

m. Het uitvoeringsprogramma

m. Komt deels overeen. Het voorstel ‘Uitvoering Groenbeleidsplan’ beschrijft het type

groenbeleid en het

maakt het type onderhoud dat

werkzaamheden, zoals renovaties, herinrichting of vervanging van bomen. Niet altijd is

groenbeheer vertaald

plaatsvindt duidelijk (bijv.

duidelijk wat precies wordt uitgevoerd. Zo staat er bijvoorbeeld: gedeeltelijk opknappen van

naar de uitvoering?

dagelijks groenbeheer,

groen.

structureel, en
vervangingsonderhoud).

10 Welke maatregelen heeft

n. Het uitvoeringsprogramma is

de gemeente genomen

voorzien van een periodieke

ter uitvoering van het

planning.

n. Komt niet overeen. Met het voorstel ‘Uitvoering Groenbeleidsplan’ is krediet uit de

reserve groenbeleid voor 2014 gemoeid. Projecten zijn niet voorzien van een planning.

groenbeleid?
o. De rol die de gemeente

o. Komt deels overeen. Het voorstel ‘Uitvoering Groenbeleidsplan’ beschrijft niet expliciet

inneemt is helder omschreven

de rol van de gemeente bij de genoemde projecten. Uit de formulering kan afgeleid worden

(regisserend, faciliterend,

dat het gaat om een regisserende en uitvoerende rol van de gemeente.

ondersteunend, etc.).
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p. Het uitvoeringsprogramma
maakt duidelijk op welke

p. Komt niet overeen. Het voorstel ‘Uitvoering Groenbeleidsplan’ onderbouwt niet welke

bijdrage de projecten leveren aan realisatie van het groenbeheer en -beleid.

wijze de werkzaamheden
bijdragen aan realisatie van
het groenbeheer en -beleid
q. De gemeente heeft
aanzienlijke stappen gezet in

ambtelijke informatie aanwezig, waaruit blijkt hoe ver de gemeente is met realisatie van het

de realisatie van de

Groenbeleidsplan. In de uitvoering van concrete projecten is realisatie van

doelstellingen.

beleidsdoelstellingen waarneembaar in de planuitvoering (bij de Laan van Nieuw Zuid), in
groenbestekken (bij regulier groenonderhoud in Katwijk-Noord) en bij de extra inzet voor

11 In hoeverre is de

uitvoering van het bomenbeleidsplan. In de selectie van projecten vooraf en de

gemeente gevorderd met

verantwoording over projecten achteraf wordt zelden expliciet de verwijzing gemaakt naar

de realisatie van de

het beleid.

beoogde doelstellingen
en ambities?

q. Komt deels overeen. Er is geen verantwoordingsinformatie die de raad ontving of

r.

Als er geen aanzienlijke
stappen zijn gezet, is dit

r. Norm niet van toepassing. Er is geen informatie waaruit blijkt hoe ver de gemeente is

met de realisatie van het Groenbeleidsplan (zie norm w).

beargumenteerd en wordt
aangegeven welke stappen
zijn ondernomen om alsnog te
komen tot realisatie of is tot
bijstelling overgegaan.
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12 Welke besteding van

s.

In het uitvoeringsprogramma

s. Komt deels overeen. In het voorstel ‘Uitvoering Groenbeleid’ staat welke middelen de

middelen is gemoeid met

is vermeld welke financiële

raad beschikbaar stelt voor groen. Een directe verwijzing naar beleid wordt daarin niet

de uitvoering van het

middelen worden aangewend

gemaakt. De kosten voor het groenbeheer zijn niet direct af te leiden.

groenbeleid?

voor uitvoering van
groenbeheer en –beleid.

13 Welke besteding van
middelen is gemoeid met
de uitvoering van het
groenbeheer?
14 In hoeverre zijn de

t.

De uitvoering van het

t. Niet te beoordelen. Uit het beleid en uit de planning-en-controldocumenten is niet

groenbeheer en groenbeleid

zonder meer op te maken welk budget Katwijk jaarlijks besteedt aan het groenbeheer en het

blijft binnen de daartoe

groenbeleid. Voor het groenbeleid is er de reserve Groenbeleidsplan. Daarnaast is er een

bestemde financiële

bijdrage vanuit het team Wijkbeheer voor de realisatie van groen(beleid), afkomstig uit

middelen.

middelen voor groenbeheer. De kosten voor het groenbeheer worden voor wat betreft het
uitbestede werk toegedeeld per wijk. De kosten van de groenmedewerkers van de wijkteams

middelen doelmatig en

worden niet per wijk toegedeeld.

doeltreffend besteed?

u. Burgers zijn betrokken bij de

u. Komt overeen. Burgers worden bij planvorming betrokken middels inloopbijeenkomsten

welke mate zijn burgers

totstandkoming en de keuzes

en informatiebulletins. Naar aanleiding van de inbreng van inwoners worden plannen waar

betrokken bij de

aangaande het groenbeheer

mogelijk aangepast. Ook organiseert de gemeente jaarlijks een burgerschouw voor

uitvoering van het

en -beleid.

inwoners, waarmee gezamenlijk wordt gekeken naar de gerealiseerde kwaliteitsniveaus.

15 Op welke wijze en in

groenbeleid en het
groenbeheer?
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Informatievoorziening en verantwoording
v.

16 Hoe wordt de raad

De gemeenteraad wordt tijdig

v. Komt deels overeen. De informatievoorziening die de raad ontvangt over het groen

en volledig geïnformeerd over

voldoet aan de stelregels vanuit de financiële verordening. Ambtelijke en bestuurlijke

afwijkingen (o.a. in planning-

monitoring over groen heeft geen vaste vorm binnen de organisatie gekregen. Dit vormt een

en-controldocumenten) in de

risico voor tijdige en volledige informatievoorziening aan de gemeenteraad.

geïnformeerd over het

uitvoering van het

bereiken van

groenbeheer en -beleid.

beleidsdoelstellingen en
de voortgang van de

w. De monitoring van de

w. Komt deels overeen. De indicatoren die in de programmabegroting en jaarrekening

uitvoering van beleid en

uitvoering (wat betreft

staan, vormen geen adequate afspiegeling van de doelstellingen uit het beleid. Ook wisselde

het groenbeheer en de

doelstellingen en middelen)

de samenstelling van indicatoren de afgelopen jaren sterk, waarmee de voortgang op de

besteding van

stelt de raad – waar nodig –

geformuleerde indicatoren meerjarig moeilijk navolgbaar is. Naast de indicatoren bevatten

gemeentemiddelen?

in staat bij te sturen.

begroting en jaarstukken concrete doelstellingen waarin de voortgang inhoudelijk goed is na
te gaan middels een stoplichtrapportage. De planning-en-controldocumenten bieden de
raad beperkt inzicht wanneer het gaat om de financiële voortgang van het groenbeleid en
groenbeheer.

17 In hoeverre leidt

x. Beleid wordt bijgesteld als

x. Komt overeen. Op initiatief van het college stelde de raad bij de kadernota het beleid

verantwoording tot

daar op basis van

verschillende keren bij. Zo werd een aanbestedingsvoordeel benut om het nog

bijsturing van het

monitoringsinformatie uit de

achterblijvende kwaliteitsniveau van de openbare ruimte toch te realiseren. Een

beleid?

uitvoering (organisatie,

inventarisatie van de levensverwachting van bomen in park Dorpsweide resulteerde in een

beleidsvertaling of middelen)

aanpak om het aantal bomen op peil te houden. Bij park Dorpsweide werd éénmalig een

aanleiding is.

investering gedaan om daarmee de structurele beheerkosten te verlagen. Bijstelling vond in
alle gevallen plaats door extra inzet van financiële middelen.
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BIJLAGE 5

OVERZICHT GERAADPLEEGDE DOCUMENTEN
Beleid


Financiële verordening gemeente Katwijk 2013



Coalitieakkoord 2014-2018



Speerpunten coalitieakkoord 2014-2018



Visie openbare ruimte Katwijk, 23 oktober 2007



Raadsvoorstel visie openbare ruimte in Katwijk, 15 april 2008



Brief voorstel VORK, 22 mei 2008



Collegevoorstel burgerparticipatie Visie openbare Ruimte Katwijk (VORK), 16 april 2008



Memo resultaten bewonersparticipatie informatieavond met bewoners, 21 februari 2008



Groenbeleidsplan 2009-2019, april 2009



Raadsvoorstel Groenbeleidsplan 2009-2019, 31 maart 2009



Interne notitie informatie Groenbeleidsplan, 19 mei 2009



Notulen van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op 13 mei 2009



Notulen van de openbare vergadering van de raad der gemeente Katwijk gehouden op donderdag 28
mei 2009



Bomenbeleidsplan 2011-2025, augustus 2011



Collegevoorstel bomenbeleidsplan, 24 augustus 2011



Notitie snippergroen



Collegevoorstel snippergroen/groenstroken, 7 december 2011



Initiatiefvoorstel geveltuinen Katwijk, 21 mei 2008



Beleidsplan geveltuinen, 11 april 2011



Collegevoorstel beleidsplan geveltuinen, 13 april 2011



Kengetallen groenarealen 2009-2013

Uitvoering


Organogram gemeente Katwijk



Raadsvoorstel Uitvoering Groenbeleidsplan 2014, 29 januari 2014



Kwartaalrapportage 1e kwartaal 2011 lopende investeringen



Kredietrapportage 4e kwartaal 2011



Kredietrapportage 1e kwartaal 2012



Meerjareninvesteringsprogramma (MIP) 2014-2019



Collegevoorstel project rotonde zuid, 2 december 2009



Proces verbaal van aanbesteding rotonde zuid(inclusief vertrouwelijke bijdrage Rotonde Zuid, fase
2), 25 november 2010



Brief voorlopige gunning rotonde zuid, 16 december 2010



Brief definitieve gunning openbare aanbesteding Rotonde Zuid, 12 januari 2011
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Informatiebulletin project rotonde zuid (fase 2), 25 maart 2011



Bomenbeleidsplan 2011-2025, augustus 2011



Collegevoorstel bomenbeleidsplan, 24 augustus 2011



Ambtelijke notitie behandelde bomen 2011-2013



Ambtelijke notitie te behandelen bomen 2014-2016



Prestatiebestek en voorwaarden 2010-OW-32, groenonderhoud Hoornes-Rijnsoever van 01-022011 t/m 01-03-2014 (definitief), 19 november 2010



Collegevoorstel uitslag aanbestedingen onderhoud openbaar groen, 26 januari 2011



Brief definitieve gunning bestek 2010-OW-32 (Hoornes-Rijnsoever), 21 juli 2011



Interne notitie voorstel verlengen contracten bestekken Groenonderhoud, 19 juli 2013



Brief verlening overeenkomst groenonderhoud wijk Katwijk-Noord, 30 oktober 2013



Notitie diverse (aanvullende) informatie ten behoeve van het rekenkameronderzoek groenbeleid
(uitvoering jaarlijks groenonderhoud)



Voorstel opdrachten onderhoud groen 2014, 12 december 2013



Financieel overzicht 2014 onderhoud openbaar groen, 10 april 2014



Afrekening totaalpakket groenwerkzaamheden periode 1 jan. '13 tot 1 mrt. '16 (bestek groen KatwijkNoord, bestek groen Rijnsburg, bestek maaien, sloten, bermen)



Productenbegroting groen 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013



Kostenplaats openbaar groen wijkbeheer 2014



Leidraad gemeente Katwijk ten behoeve van bestendig beheer en onderhoud

Informatievoorziening en verantwoording


Kadernota begroting 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015



Programmabegroting 2010, 2011, 2012, 2013 en 2014



Bestuursrapportage 2009, 2010, 2011, 2012 en 2013



Jaarstukken 2010, 2011, 2012 en 2013

Overige documenten


Notitie vooronderzoek rekenkamercommissieonderzoek Groenbeleidsplan
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BIJLAGE 6

OVERZICHT INTERVIEWS
Datum interview

Naam

Functie

27 augustus 2014

De heer J. Ypma

Afdelingshoofd afdeling Ruimte en veiligheid

27 augustus 2014

De heer J. Knape

Wethouder Openbare werken/groen

De heer A. van Duijn

Teamleider team Wijkbeheer

De heer R. van Keulen

Beleidsmedewerker afdeling Beheer en vastgoed

8 september 2014

De heer D. Kistemaker

Afdelingshoofd afdeling Beheer en vastgoed

8 september 2014

De heer P. van der Plas

Projectleider project Rotonde Zuid/ casus
herinrichting Laan van Nieuw Zuid
Werkvoorbereider project Rotonde Zuid/ casus

Mevrouw W. Fahner

herinrichting Laan van Nieuw Zuid
30 september 2014

De heer A. van Duijn

Teamleider team Wijkbeheer / casus groenbeheer

De heer G. de Jong

Katwijk-Noord

De heer J. Oudshoorn

Wijkbeheerder Katwijk-Noord / casus groenbeheer
Katwijk-Noord
Medewerker team Ingenieursbureau /casus
groenbeheer Katwijk-Noord

30 september 2014

De heer J. Oudshoorn

Medewerker team Ingenieursbureau / casus extra
onderhoudsmaatregelen tbv uitvoering
Bomenbeleidsplan
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