AGENDAPUNT NO.9
Voorstel tot vaststelling van de nieuwe
kaders voor het Groene Slingeplan.

AAN DE RAAD

Samenvatting
Het Groene Slingeplan is in 2004 in hoofdlijnen vastgesteld. Volgens de huidige kaders gaat het
totale plan ca. 5,1 miljoen Euro kosten. De huidige kaders gaan o.a. uit van een opener beek met
minder bestaand (bomen-)groen, meerdere nieuwe bruggen en plaatsing van onder andere
kademuren in het centrum. Echter naast het Groene Slingeplan spelen ook andere ontwikkelingsplannen in de nabijheid van de Slingebeek. Bij de ontwikkeling van de andere plannen speelt het
vermeende verlies van privacy door uitvoering van het Groene Slingeplan een belangrijke rol. Ook de
hoge kosten van het Groene Slingeplan geven bedenkingen in deze tijd van bezuinigen. Daarom
heeft het college nieuwe kaders voor het plan vastgesteld. Bij deze worden die aan uw Raad ter
vaststelling voorgelegd.
Inleiding
Met het vaststellen van de nieuwe kaders voor het Groene Slingeplan komt er een nieuw ontwerp
voor dit plan. Het bij te stellen Groene Slingeplan wordt naar verwachting aanmerkelijk goedkoper en
de omgeving van de beek behoudt meer (bomen-)groen. Tevens is bijgevoegd de evaluatie van de
eerste fase van het Groene Slingeplan. Deze ontvangt u ter kennisneming.
Beschrijving beleidsterrein inclusief toepasselijke regelgeving
Het Groene Slingeplan is in 2004 in hoofdlijnen door de Raad vastgesteld.
Inhoudelijke toelichting op het voorstel
Het doel van het Groene Slingeplan is tweeledig. Enerzijds dient de Slingebeek in de kern van Aalten
recreatiever en beleefbaarder te worden, anderzijds dient het ecologisch waardevoller te worden.
Om dit te bereiken heeft het adviesbureau Oranjewoud een plan opgesteld in de vorm van
“Werkdocument 4”. In dit werkdocument wordt tekstueel en met tekeningen aangegeven hoe de
omgeving van de beek technisch ingericht moet worden, en wordt tekstueel het te volgen beheer
aangegeven. Ook is er een globale kostenraming bijgevoegd. Dit werkdocument is in 2004 in
hoofdlijnen door de Raad vastgesteld.
In het werkdocument 4 wordt dus aangegeven hoe de omgeving van de beek ingericht dient te
worden. In zijn geheel dient de Slingebeek opener te worden met meerdere nieuwe paden en nieuwe
bruggen. In het centrum van Aalten dienen onder andere nieuwe kademuren te komen. In totaal zal
het Groene Slingeplan volgens Werkdocument 4 circa 5,1 miljoen Euro (globale raming 2009) gaan
kosten.
Met name het opener maken van de beek, door het verwijderen van veel bestaand (bomen-)groen,
geeft bij nieuwe ontwikkelingsplannen langs de beek bezwaren. Aanwonenden vrezen verlies van
privacy. Zeker wanneer er kademuren worden aangebracht, zal er veel bestaand (bomen-)groen
moeten wijken.
Daarnaast geven de huidige economische tijd en de daaruit vloeiende bezuinigingen ook aanleiding
om kritisch te kijken naar de kosten van het Groene Slingeplan. Bestuurlijk bestaat dan ook de wens
om te komen tot een Groene Slingeplan die goedkoper is. Dit is ook aangegeven in het
richtinggevend advies van ons college op 3 maart 2009 en in diverse overleggen tussen
portefeuillehouders en ambtenaren.
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Daarom is het college akkoord gegaan met nieuwe kaders aan het Groene Slingeplan. Bij deze wordt
aan u voorgesteld om het Groene Slingeplan nieuwe kaders te geven. De doelen het beleefbaarder,
recreatiever en ecologisch waardevoller maken van de beek blijven in de nieuwe kaders overeind,
echter de kaders voor de technische invulling worden anders. Ook de kaders voor het uitvoeren van
het plan en het financieren ervan worden anders.
Nieuwe kaders
Voorgesteld wordt om de volgende nieuwe kaders aan het Groene Slingeplan te geven:
1) Geen kademuren, geen nieuwe bruggen
Nieuwe kademuren zorgen ervoor dat veel bestaand (bomen-)groen verwijderd moeten worden. Dit
doet afbreuk aan het huidige groene karakter van de beek en geeft bezwaren qua privacy. Tevens
zijn ze duur. Ook nieuwe bruggen zijn duur.
2) Handhaven bestaand (bomen-)groen, sowieso per deel aan 1 zijde
Het bestaande (bomen-)groen zoveel mogelijk sparen. Voorkomen dat op delen aan beide zijden van
de beek bestaand (bomen-)groen wordt weggehaald. Het huidige groene karakter van de beek –
door de vele bomen - wordt juist als positief gezien. Tevens geeft dit de nodige privacy naar
omwonenden.
3) Handhaven doelen plan
De oorspronkelijke doelstellingen van het Groene Slingeplan blijven gehandhaafd. Namelijk de
Slingebeek in de kern van Aalten recreatiever, beleefbaarder en ecologisch waardevoller maken.
Het recreatiever/beleefbaarder maken door het verbinden en/of aanbrengen van wandelpaden en
waar wenselijk/mogelijk ook fietspaden. Aan die paden komen de nodige bankjes, vuilnisbakken,
informatieborden en routebordjes, enzovoorts. Hierin aandacht voor de conclusies en aanbevelingen
uit de evaluatie van fase 1. Onder andere wat betreft hondenpoep en mogelijke hangplekken. Deze
evaluatie is ter kennisname bijgevoegd.
De Slingebeek in de kern van Aalten wordt ecologisch waardevoller door het vispasseerbaar maken
van de bestaande stuwen en overlaten. Dit gebeurt door onder andere vistrappen. Overige
benodigde ecologische maatregelen worden in overleg met het waterschap bepaald.
4) Met waterschap verdelen kosten naar doel.
Bij de financiering en uitvoering van - delen van - het plan wordt duidelijk gekeken naar welke partij
de voornaamste belanghebbende is. Hierin recreatie/beleving leidend voor gemeente en ecologie
beek/waterbouw voor waterschap.
Wanneer u akkoord gaan met het geven van nieuwe kaders aan het Groene Slingeplan, dan zal het
ontwerp van het Groene Slingeplan worden aangepast. Dit nieuwe ontwerp wordt in overleg met het
waterschap opgesteld en zal terzijnertijd aan u ter besluitvorming worden voorgelegd. Bij dit nieuwe
ontwerp zal ook een nieuwe kostenraming worden gemaakt. Deze kostenraming zal terzijnertijd ook
aan u worden voorgelegd.
Globale raming
Vooruitlopend op uw besluit over de nieuwe kaders is op ambtelijk niveau met het waterschap al één
en ander bekeken. Er is in samenwerking met het waterschap een grove schets gemaakt met daarbij
een zeer globale raming. Deze grove schets en zeer globale raming hebben echter nog geen enkele
status, en zijn puur ter informatie voor onderlinge gesprekken.
Uit deze zeer globale raming blijkt het volgende. Bij aanpassing van het het Groene Slingeplan van
de bestaande kaders naar de nieuwe kaders kan dit globaal 2,86 miljoen Euro gaan schelen. Het
oorspronkelijke plan is in 2009 globaal geraamd op ca. 5,1 miljoen Euro. De zeer globale raming van
het schetsontwerp gaat uit van 2,24 miljoen Euro. Voornamelijk komt dit doordat de kademuren uit
het plan worden gelaten.
Wanneer deze ca. 2,24 miljoen Euro (exclusief BTW) wordt uitgesplitst naar de doelen
recreatie/beleving en ecologie/waterbouw dan blijkt het volgende:
Recreatie/beleving: ca. 246.000 Euro (exclusief BTW)
Ecologie beek/waterbouwkundig: ca. 1,99 miljoen Euro (exclusief BTW)
Financiën uitgesplitst naar belang
Het geen waarbij de gemeente Aalten het voornaamste belang heeft, namelijk de recreatie en
beleving van de beek in de kern van Aalten, zou dan zeer globaal 246.000 Euro gaan kosten. Het
geen waar het waterschap Rijn en IJssel het voornaamste belang bij heeft, namelijk het ecologisch
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opwaarderen van de beek middels waterbouwkundige werkzaamheden zal zeer globaal 1,99 miljoen
Euro gaan kosten.
Beschikbare middelen
Aan financiële middelen heeft de gemeente Aalten het volgende in kas:
8821003 ISV Groene Slinge plan vervolg -> stand op 19 april 2011 -> € 326.718,32
Dit budget is expliciet bestemd voor het Groene Slingeplan.
Tevens is er reserve 55502 Reserve groen structuurplannen. Deze reserve is bestemd voor projecten
die genoemd zijn in het Groenstructuurplan. Hiervan is het Groene Slingeplan er één. Wel is het
Groene Slingeplan het grootste plan, echter er is nooit expliciet vastgelegd hoeveel geld van deze
reserve gebruikt mag worden voor het Groene Slingeplan. De stand van deze reserve op 1 januari
2011 is € 843.654.
Alternatieve beleidskeuzes
n.v.t.
Financiële consequenties
Met de nieuwe kaders zal het Groene Slingeplan aanmerkelijk goedkoper worden. De verwachting is
dat het plan binnen de bestaande middelen uitgevoerd kan worden. Wel bestaat de kans dat een
reeds toegekende subsidiebeschikking voor een deelgebied wordt ingeperkt of geschrapt.
Participatie en Communicatie
Het waterschap Rijn en IJssel is een belangrijke partij in de planvorming en realisatie van het Groene
Slingeplan. De bestaande samenwerking met het waterschap blijft dan ook gewoon in stand.
Stichting Natuur en Milieu Aalten heeft aangegeven graag betrokken te worden in het ontwerp,
voordat het wordt vastgesteld. Dat zal terzijnertijd dan ook gaan gebeuren.
Wanneer er een nieuw ontwerp is, dan zal deze na vaststelling in het college aan u ter vaststelling
worden voorgelegd.
Vervolgstappen inclusief tijdspad
Na uw instemming zal in overleg met het waterschap een ontwerp worden gemaakt die uitgaat van
de nieuwe kaders.
Naar verwachting zal dit ontwerp eind 2011/begin 2012 gereed zijn. Op ambtelijk niveau wordt reeds
gewerkt aan een nieuw ontwerp, echter officieel loopt dit traject nog niet.
Daarna zal dit ontwerp met bijbehorende kostenraming in het college worden vastgesteld en aan uw
Raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
Na uw instemming zal het nieuwe ontwerp worden uitgewerkt tot deelbestekken en zullen voor de
afzonderlijke gebieden subsidies worden aangevraagd.
Bijlagen
1)
Evaluatie Groene Slingeplan; op basis van enquête onder bewoners van De Hare en
Haermansweijde en plaatsing op internet voor iedereen (d.d. 25 oktober 2010)

Aalten, 10 mei 2011

Burgemeester en wethouders,

J. Nobel
secretaris

G. Berghoef
burgemeester

DE RAAD VAN DE GEMEENTE A A L T E N ;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 mei 2011;
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet ;

BESLUIT:

de nieuwe kaders voor het Groene Slingeplan vast te stellen.

AALTEN, 14 juni 2011
De Raad,

M.A.J.B. Fiering
griffier

G. Berghoef
voorzitter

