
MOTIE  15

Agendapunt: 3.1

Onderwerp: Groencompensatie

De Raad van de gemeente Barneveld, in vergadering bijeen d.d. 13 november 2019, 
gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat:
 Binnen de gemeente Barneveld vele ingrepen plaatsvinden in het fysieke domein 

zoals infrastructurele werken, de realisatie van woonwijken en ruimte voor 
bedrijven, maar ook particuliere initiatieven waarbij een of enkele woningen worden 
toegevoegd; 

 Veel, zo niet alle, van deze ingrepen ook betrekking hebben op ter plaatse 
aanwezig groen;

 Groen niet alleen esthetische functies heeft, maar ook cultuurhistorische, 
klimatologische en ecologische (biodiversiteit);

 Het behoud, en waar mogelijk uitbreiden van het groen in de gemeente vanwege 
bovengenoemde functies van groot belang is;

 
constaterende dat:
 In de gemeente Barneveld een bestandsopname heeft plaatsgevonden van 

bestaand en gewenst groen in de vorm van het Groenstructuurplan, dat gezien de 
tijdsduur sinds het is opgesteld wellicht niet meer volledig is;

 In tegenstelling tot de gemeente Barneveld in tal van gemeenten het beleid wordt 
gevoerd dat ingrepen in het groen als regel dienen te worden gecompenseerd, 
zoals onder meer in Eindhoven, Arnhem, Amstelveen en Groningen;

 Hoewel de gemeente Barneveld op dit moment geen compensatieregel heeft, zij op 
dit moment al wel over instrumentarium in de vorm van exploitatiebijdragen en -
heffingen beschikt om compensatie te bewerkstelligen;

van mening zijnde dat:
 Bij bovengenoemde ingrepen in het groen deze te allen tijde gelijkwaardig dienen 

te worden gecompenseerd, waar mogelijk op de locatie van de ingreep;
 Waar compensatie op dezelfde locatie niet mogelijk is deze op een andere plaats 

dient plaats te vinden;
 Indien compensatie niet in natura kan plaatsvinden deze financieel dient te 

geschieden in een geoormerkt groenfonds;

roept het college op:
 Zo spoedig mogelijk bij planvorming en vergunningverlening, waarbij sprake is van 

ingrepen in bestaand groen, dit als regel gelijkwaardig te doen compenseren, 
gerekend naar de esthetische, cultuurhistorische, klimatologische en ecologische 



waarde van het weggenomen groen, in natura waar mogelijk en anders financieel 
in een geoormerkt groenfonds;

 Wanneer het bestaand instrumentarium onvoldoende blijkt, de raad voorstellen te 
doen voor nadere regels;

en gaat over tot de orde van de dag.
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