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Groenvoorzieningen beplanting en gras

Uitgever
Eigenaar

Objecten en eisen

Hardheid Bronverwijzing Bijlage

Stedenbouwkundig niveau
Categorie

Onderwerp

Alle kernen - Alle
gebieden

Afbakening bosvakken - Beheer De bosvakken in de gemeente Brielle bevatten bomen, boomvormers en heesters. Deze worden als groenvak beheerd en zijn om die reden in het beheerplan
groen opgenomen.
Afbakening openbaar groen Buiten de bebouwde kom, binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Brielle komt groen voor dat in eigendom is van de provincie Zuid-Holland,
Beheer
Rijkswaterstaat, waterschap Hollandse Delta of derden. Dit groen valt buiten de zorgplicht en de onderhoudsplicht van de gemeente Brielle, al kan een deel in de
toekomst onder het beheer van de gemeente gaan vallen. De eigenaar van het groen heeft de bijbehorende plichten, zowel binnen als buiten de bebouwde kom.

R

Beleid
Gewasbeschermingsmiddelen Gebruik
Gewasbeschermingsmiddelen
Biodiversiteit in openbaar groen
- Natuurgericht beheer
Differentiatie openbaar groen Richtlijnen
Duurzaam en klimaatbestendig Openbaar groen
Groenstructuren - Ontwerp

In maart 2016 is een wijziging van het Besluit gewasbeschermingsmiddelen en biociden in werking getreden. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen
wordt daarmee op een aantal punten ingeperkt.

R

Natuurwaarden worden waar mogelijk vergroot, met aandacht voor Natuurgericht beheer (zie bijlage beheerplan 2017-2021) en biodiversiteit, vooral in de
parken en op natuurlocaties.
Er wordt gedifferentieerd op grond van locatie langs hoofdweg, park, begraafplaats, centrum en wijkniveau. De beleidsmedewerker Groen maakt op basis van de
politieke beslissingen en actuele gegevens in overleg hun beslissingen voor het openbare groen.
Het is belangrijk zoveel mogelijk openbaar groen te maken en te behouden. Dit helpt met de opvang van water, het koelen van de lucht en het opvangen van
fijnstof.
De stads-,wijk - en buurtgroenstructuren dienen te worden behouden en versterkt. Door goede inrichting van de omgeving in beeld en kwaliteit, aangepast naar
het doel en gebruik van die omgeving, wordt de ruimtelijke kwaliteit, de oriëntatie, leefbaarheid en beleving vergroot.

R

Kwaliteit groen Kwaliteitsniveau
Duurzaamheid - Duurzaam
inkopen
Participatie - Doel

De kwaliteit van het groen is redelijk (vergelijkbaar met CROW-beeldkwaliteit B) tot goed (A), afhankelijk van locatie en jaargetijde.

R

De gemeente maakt gebruik van de website https://www.mvicriteria.nl/nl voor het realiseren van sociale, innovatieve en duurzame inkoop.

R

Inwoners kunnen hun wensen en voorkeuren bij aanvang van projecten met openbaar groen kenbaar maken en dragen daarmee positief bij aan hun eigen
leefomgeving.
Het is belangrijk naar de openbare ruimte als geheel te kijken en te bepalen wat per situatie nodig en mogelijk is voor het maken van een leefbare stad. Van
belang daarbij is een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte te maken waarbij groen een belangrijke rol speelt.
Voor het openbaar groen is de zorg voor beschermde soorten en bestrijding van invasieve exoten te allen tijde een aandachtspunt bij het groen.

R

Ruimtelijke kwaliteit Integraliteit
Wet Natuurbescherming Invasieve soorten

Beleidseisen (en evt gebruikerseisen)

Hardheid

Bronverwijzing
Bijlage
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Inrichtingsniveau
Categorie

Onderwerp

Ontwerp- en gebruikseisen (en evt prestatie-eisen)

Alle kernen - Alle
gebieden

Veiligheid en uitstraling Ontwerp

Aspecten als veiligheid en uitstraling spelen een rol bij aanplant. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen van bosplantsoen door lage heesters waardoor een
meer open karakter ontstaat of het renoveren van een plantvak met talloze soorten door maximaal drie nieuwe soorten waardoor een rustiger beeld ontstaat
en het beheer eenvoudiger wordt.
Het groen van het functiegebied begraafplaats heeft een goede onderhoudskwaliteit (vergelijkbaar met CROW-niveau A). Beplantingskeuze is afgestemd op het
gebruik en beschikbaar budget.
Centrumgebied dient er redelijk verzorgd uit te zien (vergelijkbaar met CROW-niveau B of hoger). Qua inrichtingskwaliteit is groen op regulier niveau
(vergelijkbaar met B) ingericht (in tegenstelling tot de verharding en het straatmeubilair op luxer niveau, vergelijkbaar met A). In De Vesting worden hanging
baskets toegepast.
Het groen langs de hoofdwegen heeft een redelijke inrichtingskwaliteit (vergelijkbaar met CROW-niveau B) en heeft een geleidende functie die past bij de
locatie, waarbij het overzicht voor het verkeer goed is en blijft.

Functiegebied Begraafplaats Inrichtingskwaliteit
Functiegebied Centra Inrichtingskwaliteit
Functiegebied Hoofdwegen
groen - Inrichtingskwaliteit

Hardheid
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Bronverwijzing
Bijlage
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Functiegebied Wijkgroen Inrichtingskwaliteit
Integraal ontwerpen Afstemming
Ontwerp groen - Richtlijnen

Het openbare groen in de wijken dient als aankleding, moet een redelijke kwaliteit hebben (vergelijkbaar met CROW-niveau B) en functioneel zijn.

R

Onderlinge afstemming met andere disciplines over het ontwerp en de plantkeuze is noodzakelijk voor het goed functioneren van het openbaar groen en de
openbare ruimte in zijn geheel.
• Groen duurzaam inrichten met behoud van culturele en historische waarden;
• De leefomgeving voldoet aan de eisen die de gebruiker stelt. De belangrijkste aspecten zijn veiligheid, kwaliteit en uitstraling.
• Indien mogelijk worden de gebruikers betrokken bij de planvorming van de inrichting van de openbare/groene ruimte.
• Om vatbaarheid ten aanzien van ziekten en plagen te voorkomen is het ongewenst om een monocultuur toe te passen en er wordt gestreefd naar
biodiversiteit.

R

Onderwerp
Nazorg beplanting - Richtlijnen

Prestatie-eisen, constructie-eisen, materiaaleisen, bouwstofeisen)
Hardheid
Standaard periode van nazorg van 3 jaar door de aannemer met hergroeigarantie. De directievoerder heeft hiervoor de planning van het water geven en
R
groenonderhoud goedgekeurd. De directievoerder houdt 36 maanden toezicht en neemt daarna de inboet op. Hij bepaald in overleg met de groenopzichter de
soort/hoeveelheid inboet op locatie.
In de APV zijn een aantal artikelen opgenomen ter bescherming van het openbaar groen. Deze zijn van belang bij oa. het werken en betreden van plantsoenen,
R
parken, groenstroken. Dergelijke groenlocaties zijn voor onbevoegden zonder ontheffing verboden, evenals het rijden over bermen met voertuigen die geen
rubberbanden hebben en het rijden door of staan in een park of plantsoen of dergelijke met een voertuig (ongeacht het type banden), tenzij het college
ontheffing verleent.
Op begraafplaatsen wordt alleen gewerkt in overleg met de leiding in verband met plechtigheden. Ook dient snoeiafval hier direct te worden afgevoerd en zullen
R
de werkzaamheden moeten plaatsvinden met respect voor de locatie.
Aanbrengen Teelaarde 50 cm., ondergrond bevat geen ondoordringbare lagen.
R

R

Uitvoeringsniveau
Categorie
Alle kernen - Alle
gebieden

APV - Bescherming bestaand
groen

Begraafplaats Werkzaamheden
Plantvak voorbereiding Richtlijnen
Plantvakvoorbereiding rozen en Doorwerken van de teelaarde met edelcompost bij aanleg.
heesterrozen - Richtlijnen
Revisie - Groenbeheersysteem

Bronverwijzing
Bijlage

340

R

Ten behoeve van het gemeentelijk groenbeheersysteem moeten revisietekeningen volgens de gemeentelijke standaard worden vervaardigd en
hoeveelhedenstaten worden ingevuld. Deze gegevens moeten voor de oplevering worden verstrekt.
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