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Geachte leden van de raad,  Op 2 oktober heeft de PvdD-fractie het college vragen gesteld over het Beleids- en beheerplan openbaar groen 2019-2022 . Hieronder treft u de beantwoording van de vragen aan.   Vraag 1 
Hoe eel a  het udget a  de 5 .  euro hier past ee  oo  otie op ge ruikt?  Antwoord Inmiddels is circa 15.000 euro benut van de in totaal 50.000 euro die beschikbaar is gesteld door de raad. In 
totaal zij  er zo  3  o e  gepla t. Voor het aankomende plantseizoen staan ook nog de nodige bomen op de planning.  Vraag 2 Wordt er door de gemeente onderzocht waar verstening kan worden verminderd en vergroening kan worden vergroot?  Antwoord In het Beleids- en beheerplan openbaar groen 2019-2022 is een voorstel opgenomen om als proefproject de verharding uit de middenberm van de Hofweg te verwijderen. Verder is een klimaatbestendige inrichting steeds vaker een thema bij herinrichtingsprojecten. Bij de planvorming voor de wijk Klapwijk is klimaatbestendigheid een leidend thema.  Vraag 3 Op welke manier worden groene daken door de gemeente bevorderd?  Antwoord De gemeente heeft samen met het Hoogheemraadschap het Waterklimaatplan 2017-2020 gemaakt. In dit plan is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om onze woonomgeving klimaatbestendig te maken. Daarbij is een taakverdeling bepaald tussen de gemeente en het Hoogheemraadschap. Voor groene daken is bij het Hoogheemraadschap subsidie te verkrijgen.  Vraag 4 Wat is de aanpak van de gemeente m.b.t. de vergroening van vinexwijken?  Antwoord In het Waterklimaatplan 2017-2020 is voor de wijk Keizershof een vergroeningsproject opgenomen. In het 
pla  is hier oor ee  udget a  € .  opge o e . In 2019 wordt het project samen met de bewoners uitgewerkt.   Vraag 5 Wat is de mogelijke oorzaak dat de wijk Koningshof relatief laag scoort op de leefbaarheidsmonitor?  Antwoord Mogelijk heeft dit te maken met de overlast van het openbaar groen die door omwonenden ervaren wordt. In de wijk bevindt zich relatief veel bosplantsoen welke dicht op de woningen zijn geplaatst. De overlast die daardoor wordt ervaren bestaat onder andere uit schaduwoverlast, vallende bladeren, pluisjes uit populieren e.d.  Vraag 6 Hoe wordt het meldpunt leefomgeving gecommuniceerd naar inwoners?  Antwoord Het Meldpunt Leefomgeving wordt door iedereen die werkzaam is bij de gemeente en in contact staat met inwoners gecommuniceerd. Er worden bij bijeenkomsten flyers verspreid die mensen op het meldpunt 
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wijzen. Verder staat er op de startpagina van de gemeentelijke website een goed zichtbare link die naar het meldpunt verwijst.    Vraag 7 We zouden graag de inventarisatie krijgen van het onderzoek dat is gedaan naar de afbouw van klepelen (waar wel en waar niet mogelijk in onze gemeente)?  Antwoord In het beheerplan is aangegeven dat er meer ecologisch wordt gemaaid. De uitvoering hiervan wordt geregeld in de beheerbestekken. Door het ambtelijke team dat de beheerbestekken opstelt, is per bestek beoordeeld op welke plaatsen ecologische beheer kansrijk is. Daarbij is onder andere gekeken naar de oppervlakte en de ligging.  Vraag 8 Welke uitvoeringsopdracht geeft de gemeente aan de uitvoerende organisatie Meersma bij het schouwen en maaien van de bermen langs de slootkanten in de buitengebieden (Zuideindseweg, Overgauwseweg, Noordeindseweg, Delftsestraatweg, Nieuwkoopseweg, Noordweg, Oudeweg e.d.?)  Antwoord De uitvoeringsopdracht die de gemeente geeft bestaat uit het maaien van bermen, het maaien van zichthoeken, het bijmaaien rondom bomen, het uitmaaien van watergangen, het verzamelen en vervoeren van maaisel, het verwijderen van grof zwerfafval, het treffen van verkeersmaatregelen en het verrichten van activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming. Daarvoor wordt gewerkt volgens de 
gedrags ode este dig eheer  a  Stads erk.  Vraag 9 Waarom wordt hier niet gefaseerd gemaaid?  Antwoord Leidend voor de planning van de werkzaamheden is de keur van het Hoogheemraadschap. De aannemer dient daarvoor het algemeen tijdschema af te stemmen op de schouwperiodes van het Hoogheemraadschap.   Vraag 10 Kunnen wij de meest actuele bomenlijst van onze gemeente ontvangen en ook de nieuwe bomenlijst, zodra deze gereed is?  Antwoord In de APV is bepaald dat alle bomen die zijn opgenomen in de bomenlijst (bijlage I van de APV) kapvergunningplichtig zijn. Vooralsnog is er nog geen bomenlijst vastgesteld. Dat betekent dat op dit moment alle bomen met een diameter van meer dan 25 cm, gemeten op 130 cm hoogte boven het maaiveld, kapvergunningplichtig zijn. Zodra de bomenlijst door het college is vastgesteld, wordt deze uitgebreid gecommuniceerd en geplaatst op de gemeentelijke website.  Vraag 11 In de wijk Koningshof wordt tot 2020 groot onderhoud gepleegd en worden zieke en dode bomen gekapt en wordt er gesnoeid. a) Hoe wordt voorkomen dat er te rigoureus wordt gesnoeid? Hoe wordt zorgvuldigheid van het snoeien gewaarborgd en wordt het gefaseerd? b) Hoe wordt het gecommuniceerd met inwoners?  Antwoord a) Voor het groot onderhoud is een uitgebreid plan opgesteld waarin ook aangegeven staat welk groen behouden blijft. Er zijn onder andere toekomstbomen aangewezen. De werkzaamheden worden gefaseerd 
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uitgevoerd. Tevens is ecologisch onderzoek uitgevoerd en is een ecologisch werkprotocol opgesteld. Dit werkprotocol wordt gevolgd bij de uitvoering van de werkzaamheden. b) In de planvormingsfase zijn al meerdere informatiebijeenkomsten georganiseerd. Daarbij is ook een werkgroep geweest die actief heeft meegedacht. Bij de aanbesteding zijn de inschrijvers onder andere beoordeeld op hun plan van aanpak m.b.t. communicatie.  In de uitvoering zet de gemeente samen met de aannemer de volgende communicatiekanalen in: informatiebord, huis-aan-huisbrieven, een Facebookpagina, flyers voor op prikbord bij scholen, gemeentelijke website, bewegwijzering, natuureducatielessen op scholen en informatiebijeenkomsten. De communicatiemiddelen worden afgestemd op de doelgroep en de inhoud van de boodschap die moet worden overgebracht.  Vraag 12 Wordt bij de uitbreiding van vaste planten in het openbaar groen ook expliciet gekeken welke planten waardevol zijn voor insecten en overige biodiversiteit?  Antwoord Ja. Er worden vaste planten toegepast die waardevol zijn voor insecten, zoals Sedum Her stfreude , 
Persicaria amplexicaulis, Nepeta faassenii Six Hills Gia t , Echinacea purpurea, Aster ageratoides Asra  en 
Rudbeckia fuldia Goldstur . Deze soorte  loeie  i  ers hille de periodes a  het jaar zodat de insecten vanaf het voorjaar tot en met het najaar worden voorzien in voedsel. Dit komt de biodiversiteit ten goede.  Vraag 13 Is er gemeentelijk contact met de schoolbesturen over de vergroening van schoolpleinen? Zo ja, wat is de uitkomst daarvan?  Antwoord Of een schoolplein groen wordt ingericht, is een keuze van het schoolbestuur. Hierover vinden geen gesprekken plaats met de schoolbesturen. Wel zijn er hiervoor subsidiemogelijkheden, die via het Hoogheemraadschap kunnen worden verkregen.   Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.    Het college van Pijnacker-Nootdorp,    drs. J.P.R. Woudstra secretaris mw. F. Ravestein burgemeester  


