Datum
24 september 2021
Onderwerp
VNG inbreng notaoverleg Groen in de stad 27 september
Geachte woordvoerders natuur van de vaste Kamercommissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
en woordvoerder bouwen van de vaste Kamercommissie Binnenlandse Zaken,
Uw Kamer heeft maandag 27 september het notaoverleg over de Initiatiefnota van de leden Bromet
en Boswijk over groen in de stad (35742). Zowel minister Ollongren als minister Schouten zullen
daarbij aanwezig zijn.
Graag willen wij onze reactie aan u meegeven die we onlangs per brief aan minister Schouten hebben
gestuurd.
Gemeenten onderkennen het groene belang bij gebiedsontwikkeling. Het is belangrijk voor de
biodiversiteit, gezondheid, klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit.
Het realiseren van kwalitatief hoogwaardig groen in combinatie met intensiever wordend ruimtegebruik
is een uitdagende opgave die vanaf de initiatieffase van een ontwikkeling een integrale
groeninclusieve ruimtelijke benadering vereist. Het aanvankelijk buiten beschouwing laten van groen
bij een ontwikkeling, of het als bijzaak te beschouwen, kan achteraf alleen tegen hoge kosten weer
worden gecompenseerd met over het algemeen een minder resultaat tot gevolg.
Wat gemeenten daarbij doen en nodig hebben:
•

Gemeenten vervullen een belangrijke rol via de gesprekken die zij hebben met milieu- en
natuurorganisaties, inwoners en projectontwikkelaars bij gebiedsontwikkeling;

•

Om een goede uitvoering mogelijk te maken is het noodzakelijk dat gemeenten betrokken
worden bij aanpassen van het Bouwbesluit;

•

Wij steunen het punt om voor onderzoek naar soorten vanuit het rijk geld vrij te maken;

•

Het is belangrijk kennis te vergroten over de effecten van keuzes voor soorten groen en
bodembeheer.

Verzoeken van gemeenten
•

Het helpt gemeenten als u beide ministers vraagt groen als integraal onderdeel van stedelijke
ontwikkeling en inbreiding op te nemen. Als door het rijk mede bijgedragen wordt in
bijvoorbeeld volkshuisvestings- of bereikbaarheidsopgaven, dan zou de groenopgave (naast
zaken als de energietransitie) daar idealiter een integraal onderdeel van moeten kunnen zijn.

•

We pleiten vanuit gemeenten ook voor integrale budgetten. Elke thema heeft zijn eigen
subsidie, is eenmalig of structureel met verschillende aanvraagprocedures, termijnen en
voorwaarden. Hier is veel winst te behalen zonder dat het extra geld hoeft te kosten.

