6 tips voor een lokale politieke
lobby
Als professionele ondernemer in het groen bent u dagelijks bezig om uw klanten goede diensten
en producten te leveren. Uiteraard ligt daar uw prioriteit. Tegelijkertijd is het zaak dat beslissers
bij de overheid en het bedrijfsleven meer doordrongen raken van de toegevoegde waarde van
groen. Branchevereniging VHG werkt daar hard aan, onder andere binnen iVerde. Ook de
lidbedrijven kunnen invloed uitoefenen. Er zijn diverse tools ontwikkeld waarmee u in de lokale
politiek aandacht kunt vragen voor ‘de groene zaak’.
Door Annemieke Bos
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6 tips voor een lokale politieke lobby
1	Maak persoonlijk contact met
wethouders die groen/de openbare
ruimte in hun portefeuille hebben en
met relevante raadsleden. Nodig ze
uit voor een gesprek op uw bedrijf,
iVerde heeft hiervoor een modelbrief
ontwikkeld.

20

14
2	Geef correcte en concrete
In het begrip DE GROENE STAD komt ons streven
naar een attractievere,
informatie die beleids
gezonde leefomgeving tot uitdrukking. Het is onze
AMBITIE om
door het geven van voorlichting, het belichten
makers en politici gemak
van succesvolle
praktijkvoorbeelden en het delen van nieuwe wetensch
appelijke
kelijk kunnen gebruiken
inzichten ‘GROENER DENKEN’ te stimuleren.
voor hun doelstellingen.
Die informatie is terug te
vinden op www.groene
stad.nl, in het pamflet
De Groene Stad en ook in
Onze ambitie is bij te
Doordacht aangelegd
dragen aan een meer
en goed onderhouden
de factsheets van Branche
doordachte inzet van
groen is een investering
‘groen’.
die veel oplevert.
vereniging VHG.
3	Maak gebruik van het
juiste moment om aan
Groen
doet
dacht te vragen voor de
goed!
De filosofie van
De Groene Stad is
waardering van groen:
veelomvattend.
de behandeling van een
bepaald inrichtingsplan,
de jaarlijkse begroting,
maar ook: lokale water
overlast na extreem weer.
4 Wees aanwezig op
vergaderingen van de gemeenteraad
Pamflet ‘De Groene Stad’
en tijdens inspraakavonden die de
inrichting van de openbare ruimte
uit bij ontmoetingen met politici.
betreffen. Licht uw standpunten toe.
Benaderde pers ook met informatie
5	Zoek samenwerking met andere
die voor hen interessant kan zijn. Als
ondernemers en belanghebbenden.
zij daarover publiceren kunt u deze
Samen sta je sterker. Zijn er invloed
media-aandacht gebruiken als aan
rijke lokale figuren die de groene
leiding om in contact te komen met
boodschap een warm hart toe
raadsleden en wethouders.
dragen? Betrek hen erbij!
6	Gebruik lokale media: zittende
raadsleden en wethouders zijn
Heeft u vragen over het voeren van een lokale
gevoelig voor lokale berichtgeving.
politieke lobby en de inzet van de beschikbare
Zorg voor goede contacten met
publicaties? Neemt u dan contact op met
lokalejournalisten en nodig hen
Egbert Roozen via e.roozen@vhg.org.
UITGAVE VAN DE GROENE STAD
WWW.DEGROENESTAD.NL

Beleidsmakers, politici en adviseurs
moeten groener gaan denken bij het
inrichten en beheren van de leefomge
ving. Ze moeten gaan inzien dat groen
een investering is die veel oplevert op
het gebied van gezondheid, economie,
klimaat, biodiversiteit en sociale cohesie.
Er zijn resultaten beschikbaar uit weten
schappelijk onderzoek. En er zijn succes
volle praktijkvoorbeelden die als inspiratie
kunnen dienen. De stichting iVerde, die
mede op initiatief van Branchevereniging
VHG is opgezet, ziet het als haar taak
om deze informatie te delen en voor
lichting te geven. In de aanloop naar de
gemeenteraadsverkiezingen in maart dit
jaar – en ook daarna - heeft iVerde haar
groene boodschap op vele manieren
verspreid. Ook heeft het nieuw leven
geblazen in het kennisplatform De Groene
Stad. Inmiddels is er een gloednieuwe
website (www.degroenestad.nl) een
nieuwsbrief en een pamflet beschikbaar.
Van al deze middelen kunt u gebruik
maken in uw lokale politieke lobby.
Maar hoe? Graag geven we u enkele
praktische tips.

We publiceren dan ook met regelmaat nieuwe en actuele informatie.
Via de social media wordt u gewezen
op artikelen, rapporten, beelden
enz. die op de site zijn verschenen.
We richten ons op beleidsmakers,
politiek, adviseurs en bedrijven
die professioneel bezig zijn met de
planning en ontwikkeling van het
stedelijke gebied. Populair gezegd:
op iedereen die invloed heeft op de
aankleding van onze leefomgeving.
Dus ook op geïnteresseerde burgers.

Dat kan bijdragen

aan de oplossing van lucht- en
waterproblematiek, het tegengaan
van sociale en maatschappelijke
verloedering en het stedelijk gebied
gezonder en attractiever maken. Ook
willen we de economische ontwikkeling
van het stedelijk gebied veilig stellen.
Dat alles vergt een vernieuwing in het
planologisch denken, lokaal, nationaal
en internationaal.

Als één
van de eerste dingen springt het
openbare groen in het oog, maar wij
onderscheiden veel meer invalshoeken.
Denk aan de aanleg van groen rond
scholen en zorginstellingen, het groen
op en rond de werkplek, particuliere
tuinen enz. Ook krijgen we steeds meer
zicht op de functionele rol die groen
kan spelen in de strijd tegen fijn stof,
als windkering en als geluiddempend
element.

Niet alleen
voelen burgers zich prettiger in een
groene omgeving, maar er zijn ook
opbrengsten die in geld kunnen worden
uitgedrukt.

Groen is dan ook geen

kostenpost of luxe, maar
een investering die geld
oplevert. Kijk met dat
in uw achterhoofd eens
rond op onze website. U
zult ontdekken dat er veel
voorbeelden zijn van baten
op sociaal, maatschappelijk
en economisch niveau.

De volgende organisaties hebben hun
schouders gezet onder De Groene Stad:
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LTO Vakgroep Bomen en Vaste Planten
VHG, de branchevereniging voor
ondernemers in het groen
Anthos, de Koninklijke Handelsbond
voor Boomkwekerij- en Bolproducten
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