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Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad
(Kamerstuk 35742)

Geachte mevrouw Schouten,
Het Rijk onderzoekt welke rol ze kan innemen bij vergroening van de bebouwde omgeving. Via
deze brief willen we vanuit de VNG aangeven dat gemeenten het belang van groen bij
gebiedsontwikkeling onderkennen. Groen is belangrijk voor biodiversiteit, gezondheid,
klimaatadaptatie en ruimtelijke kwaliteit. Zowel in steden als in dorpen.
In gesprek over ondersteuning en maatregelen
Ambtelijk is er vanuit de VNG al contact geweest met uw departement, ter voorbereiding op het
Kamerdebat over de Initiatiefnota van de leden Bromet en Boswijk over groen in de stad,
27 september a.s.. We onderschrijven dat het Rijk een belangrijke rol kan spelen bij het zorgen voor
groen in de gebouwde omgeving. Gemeenten vervullen op dat vlak al een belangrijke rol via de
gesprekken die zij hebben met milieu- en natuurorganisaties, inwoners en projectontwikkelaars bij
gebiedsontwikkeling. Graag zouden wij nader in gesprek willen over de manier waarop gemeenten
hierbij het beste ondersteund kunnen worden.
Stimuleren en faciliteren
Tot nu toe zijn we nog niet betrokken bij gedachtenvorming met betrekking tot groennormen voor
gemeenten en het aanpassen van het Bouwbesluit. Echter, voor een goede uitvoering is het wel
noodzakelijk dat gemeenten hierbij aangehaakt zijn. In eerste instantie zien we niet direct baat bij
verplichtingen. Het idee om voor onderzoek naar soorten vanuit het rijk geld vrij te maken is
sympathiek. Daarnaast is het belangrijk kennis te vergroten over de effecten van keuzes voor
soorten groen en bodembeheer. Het stimuleren en ondersteunen van gemeentelijke initiatieven en
inwonersinitiatieven vormen voor ons het startpunt. Handreikingen en kennisplatformen kunnen
daarbij helpen.
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Hierbij is het belangrijk ons te realiseren dat groen niet hetzelfde is als natuur. We maken het
onderscheid tussen twee aspecten van groen in de gebouwde omgeving, namelijk: (1) groen als
ruimtelijke “oplossing” voor klimaatadaptatie, gezondheid, leefkwaliteit, etc., en (2) groen als inzet
voor meer natuur in de stad met focus op biodiversiteit en soortenbescherming.
Integrale benadering en ontschotte budgetten
Het helpt ons als u in samenwerking met andere ministers ervoor zorgt dat groen als integraal
onderdeel van stedelijke ontwikkeling en inbreiding meegenomen wordt. 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 dan ook voor ontschotte budgetten.
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 beschouwen, kan achteraf alleen tegen hoge
kosten weer worden gecompenseerd met over het algemeen een minder groen resultaat.
Verbinding tussen stad en ommeland
De initiatiefnota richt zich op groen in de gebouwde omgeving, terwijl juist ook de verbinding met
groen in het buitengebied kansen biedt. Dit vergroot bijvoorbeeld de belevingswaarde en bevordert
toevoer van schone lucht. De beoogde basiskwaliteit natuur houdt niet op bij de gebouwde
omgeving. Denk bijvoorbeeld aan de groen-blauwe slingers die gemeenten dooraderen met het oog
op ecologische verbindingen. Ook als men kijkt naar bevoegdheden is de grens tussen bebouwd en
onbebouwd geen voor de hand liggende. Provincies gaan in belangrijke mate over de Natura 2000gebieden, het Netwerk Natuur en de (bedreigde) soortenbescherming. Maar ook gemeenten
hebben een verantwoordelijkheid voor het behoud, herstel en ontwikkeling van groen in het
buitengebied.
We wensen u een vruchtvol gesprek tijdens het Kamerdebat. In navolging daarvan stemmen we
graag nader af op zowel directieniveau als bestuurlijk niveau.
Met vriendelijke groet,
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

A.J. Vermuë
Directeur Beleid
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