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Doel:
Inzicht krijgen in de positie van perkplanten binnen het openbaar groen bij Duitse gemeenten en
het beslissingsproces.
Gebruik van perkplanten neemt af door bezuinigingen
Onder druk van bezuinigingen bij de gemeenten zijn de budgetten voor openbaar groen aanzienlijk
ingekrompen. Vooral perkplanten zijn hierdoor getroffen. De onderhoudskosten van perkplanten
zijn een aanzienlijke kostenpost en door perkplanten te vervangen door vaste planten, heesters
en/of gras heeft men op deze kosten bezuinigd. Ook beschikken steeds minder gemeenten nog over
een stadskwekerij. Ook dit had vooral een negatief effect op de inzet van perkplanten.
beslissingsproces
Als het om de verzorging van bestaande groenvoorzieningen gaat, is de planningsafdeling van de
gemeente vrij om te beslissen binnen de budgetten die het gemeentebestuur heeft afgesproken.
Bij nieuwe projecten wordt door de planningsafdeling of door een hoveniersbedrijf een voorstel
gemaakt wat aan speciale commissie wordt voorgelegd. Bij grote projecten beslist het
gemeentebestuur of de burgemeester. Bij kleine gemeenten komt het regelmatig voor dat een deel
van het openbaar groen wordt geadopteerd door burgers. Deze beslissen dan ook over de invulling.
In oktober/november vinden over het algemeen de opdrachten uitgegeven voor de aanschaf van
perkplanten in het volgende jaar. Voor vaste planten, heesters en bomen is dit veel minder
tijdsgebonden.
Uitbesteden of in eigen beheer?
De inzet van hoveniersbedrijven is vooral bij grote projecten kostengunstiger. Daarnaast is er veel
kennis aanwezig die bij gemeenten steeds minder voorhanden is. Een nadeel is dat men minder
flexibel is en het vaak langer duurt voordat dode/vernielde planten vervangen worden. Het
onderhoud van groenvoorzieningen door hoveniersbedrijven is (vaak) duurder dan door eigen
personeel.
Toekomstverwachting
De algemene verwachting is dat het gebruik van perkplanten in de toekomst nog verder zal dalen
ten gunste van vaste beplantingen. Deze ontwikkeling is vooral ingegeven door kosten. De
overgebleven groenvoorzieningen met perkplanten worden wel afwisselender beplant. Het gebruik
van bloembollen neemt toe. Ze zijn relatief goedkoop en vergen weinig onderhoud.
Het volledige rapport is te downloaden via www.tuinbouw.nl onder inloggen (PT 2008-016), of aan
te vragen via info@tuinbouw.nl, of 079 347 0633.
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