Eerlijke verdeling groen
Volgens Kamerlid Leenders is vergroenen
niet alleen noodzakelijk om de gevolgen
van de klimaatverandering op te vangen.
Het groen moet ook eerlijker over de
wijken in een stad worden verdeeld.
“Groen is gezond, mensen in een minder
groene wijk leven korter, dat is een feit.”
VVD’er Erik Ziengs benadrukte dat ook
liberalen oog hebben voor een leefbare
omgeving. “We worden er wel ’ns van
beticht dat we onvoldoende aandacht
hebben voor groen, maar niets is minder
waar. Groen geeft energie en ik onderschrijf de argumenten van mijn PvdAcollega’s van harte.”
Presentatie van het ambitieuze plan ‘Deltaplan Groen’. Vlnr.: Rien van der Spek (VHG), Henk Leenders (PvdA), Egbert Roozen (VHG), Erik Ziengs (VVD),
Lutz Jacobi (PvdA) en Jelle Bennema (NVTL).

Groene Poort: kiezen voor de
groene leefomgeving
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initiatieven, hoe klein ook, moeten financiële ondersteuning krijgen.” Tuin- en
landschapsarchitect Thijs van Hees
reageert daarop met de ervaring dat het
nog wel eens lastig is om bij initiatieven
van ‘onderop’ goede professionele aansluiting te vinden op hoger niveau. “We
willen graag wat steviger om tafel met
gemeenten en waterschappen, met een
goede agenda.” Lutz Jacobi herkent dit
wel en adviseert om vooral enthousiaste
ambassadeurs te zoeken en te leren van
best practices.” Dat idee spreekt ook
Anja Kanters van Donker Groen wel aan.
“Misschien is het wel wat om tijdens de
Groene Poort praktijkvoorbeelden met
elkaar te delen. Die zijn er ongetwijfeld.”

Uitvoering
Vanuit de zaal komt de vraag hoe de
plannen vanuit de Tweede Kamer de
betrokkenen in het land zullen bereiken,
daar worden ze immers uitgevoerd.
“We zullen gemeenten pushen om met
groene normen te gaan werken”, zegt
Jacobi. “En waterschappen kunnen
stimuleringsregelingen inzetten om
klimaatbestendige initiatieven vooruit te
helpen.” “Maar we komen er niet alleen
met normen en regels”, vult Leenders
aan. “Het helpt als de overheid ruimte
biedt door regels ‘op te ruimen’. Burger-

Deltaplan Groen

Henk Leenders: “Vergroenen is noodzakelijk’.

Lutz Jacobi: “Dit is niet zomaar een plannetje’.

VHG-directeur Egbert Roozen sluit de
bijeenkomst af met de conclusie dat er
veel energie is in Nederland om de leefomgeving te vergroenen. “We missen
echter op nationaal niveau beleidskaders
en raamwerken waarbinnen alles
samenvalt. Daarom zijn we zo ambitieus
geweest om alvast een groene paragraaf
te schrijven voor het Regeerakkoord van
het nieuwe Kabinet dat na de verkiezingen
gevormd zal worden. Om de coalitiepartijen na de verkiezingen te helpen.”

Samen met NVTL presenteert VHG
vervolgens in postervorm de contouren
voor een nieuw Deltaplan Groen. Dit
programma bevat concrete suggesties
voor meer groen in tuinen en de openbare ruimte. Zo kunnen financiële prikkels
– waaronder de lage btw op hoveniersdiensten – helpen meer levende tuinen
aan te leggen. Ook zijn er acties
opgesomd voor groen in, om, op en
aan gebouwen. De verantwoordelijkheid
voor de realisatie van het Deltaplan
Groen moet in handen zijn van nieuwe
Minister van Groen, vinden de beide
organisaties.

Brede samenwerking
De initiatiefnemers stellen dat een brede
samenwerking nodig is om een groene,
levende delta te realiseren. Van overheid,
financiers en kennispartners tot architecten, uitvoerders en eindgebruikers. De
komende maanden zal het plan verder
worden uitgewerkt. “De Kamerleden
gaan voor de verkiezingen zeker nog
van ons horen!”
besluit Egbert
Roozen.
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De PvdA-kamerleden Jacobi en Leenders
hebben met hun plan ‘Groen en water in
de stad’ duidelijk gekozen voor meer
groen in de leefomgeving. Ze trokken het
land in en lieten zich informeren over wat
nodig en mogelijk is, onder andere door
Branchevereniging VHG. Vervolgens stel-
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den ze een plan op met concrete maatregelen. “Dit is niet zomaar een plannetje”,
stelt Lutz Jacobi. “Vergroenen is hard
nodig. Er zijn al tal van interessante initiatieven maar er is nog veel meer mogelijk
in Nederland! Dat willen we graag stimuleren.” De PvdA’ers zijn vastbesloten om

nog zoveel mogelijk onderdelen uit hun
plan te realiseren de komende maanden.
“Via partijgenoten met wie we samenwerken in Den Haag maar ook in de
gemeenten en provincies dragen we de
boodschap uit. Daarbij bieden we onze
persoonlijke hulp aan”, legt Leenders uit.

Erik Ziengs: “Groen geeft energie’.
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