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Op verzoek van minister van LNV, Verburg, is bijgaande brief opgesteld en 

afgestemd met Vz  

VNG Annemarie Jorritsma.  

Doel: oproep aan gemeenten meer inhoud te geven aan het groenbeleid.  
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Geacht college en gemeenteraad,  

 

Met enige regelmaat ontvangen ministers, gedeputeerden, burgemeesters en 

wethouders  

bezorgde signalen of zelfs klachten van burgers over het gemeentelijk 

groenbeleid. Uit de signalen  

blijkt een grote mate van betrokkenheid bij het groen in de woon-, werk- 

en leefomgeving. Deze  

signalen vormden voor ons aanleiding u deze brief te schrijven.  

 

Groen is belangrijk! Bomen, struiken en andere planten vervullen functies 

voor de biodiversiteit, de  

‘aankleding’ van steen, beton en asfalt, het zuiveren van de lucht, het 

temperen van  

temperatuurschommelingen, het bieden van speelplekken, het vastleggen van 

CO2 en nog heel  

veel meer. Een groene omgeving levert zo ‘automatisch’ een belangrijke 

bijdrage aan  

beleidsdoelstellingen op vele terreinen, zoals luchtkwaliteit, energie, 

klimaat, sport, gezondheid,  

wijkherstel, integratie en educatie.  

 

Veel gemeenten zijn daarom terecht trots en zuinig op hun groen. Ze 

stellen de groene elementen  

in hun dorp of stad zo veel mogelijk centraal bij ruimtelijke 

ontwikkelingen. Alleen indien dat  

onvermijdelijk is, maakt het groen op die locatie plaats voor andere 

functies en in dat geval wordt  

het groen elders ruimschoots gecompenseerd.  

 

Er zijn ook gemeenten waar de groenopgave zeer complex is en er zijn 

gemeenten die een goed  

groenbeleid hebben, dat echter nog niet goed bekend is geworden bij 

bewoners en gebruikers.  

 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Vereniging 

van Nederlandse  

Gemeenten maken zich samen sterk voor een groen Nederland. Dit komt tot 

uiting in  

beleidsdoelen, in subsidies en in praktische projecten.  

 

Zo heeft LNV onlangs € 7,8 miljoen vrijgemaakt voor de aanleg van meer 

groen in 13 krachtwijken  

 

  



en heeft LNV € 80.000 euro beschikbaar gesteld voor een project van de 

Bomenstichting dat  

burgerinitiatieven op het gebied van groenbeheer wil stimuleren. 

Betrokken burgers zijn van groot  

belang voor een breed gedragen én ondersteund groenbeleid. Het is 

interessant te onderzoeken  

op welke wijze burgers concreet zelf kunnen bijdragen aan de aanleg en 

het onderhoud van  

bomen, struiken, bloembakken en andere soorten groen.  

 

 

Verder heeft LNV € 120.000 euro toegekend aan een project van de 

Bomenstichting voor  

monumentale bomen.  

 

 

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft in 2007 een wijziging 

aangebracht in de model- 

APV. Hiermee helpt de VNG gemeenten verder op weg in het realiseren van 

het gemeentelijk  

groenbeleid.  

 

 

Naast het opstellen en uitvoeren van een gemeentelijk groenbeleidsplan 

zijn er nog vele andere  

mogelijkheden om het groen in de gemeente speciale aandacht te geven. Te 

denken valt aan het  

meedoen aan de jaarlijkse boomfeestdag en het uitwisselen van kennis en 

ervaring via  

bijvoorbeeld de ‘sectie overheden’ van de Nederlandse Vereniging van 

Boseigenaren of de  

Vakgroep ‘Groen, Natuur en Landschap’ van Stadswerk Nederland.  

 

 

Een stevig groenbeleid is voor elke gemeente onmisbaar. Met deze brief 

willen wij onze steun en  

betrokkenheid uiten bij de complexe, maar dankbare taak waarvoor 

gemeenten zich gesteld zien.  

Wij hopen dat u ons, samen met de inwoners van uw gemeente, wilt helpen 

Nederland groener te  

maken en te houden.  

 

 

Wij zijn graag bereid met u in gesprek te gaan indien u behoefte heeft 

aan praktische  

ondersteuning daarbij.  

 

 

Hoogachtend,  

Vereniging van Nederlandse Gemeenten  

 

 

 

mr. R.J.J.M. Pans  

voorzitter directieraad  

 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  



 

Mevr. G. Verburg  

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven  

 

onderwerp Gemeentelijk Groenbeleid datum 27 maart 2009  

 



 


