Het is tijd voor Deltaplan Groen

Innovatie-award voor duurzaam antwoord op
maatschappelijk vraagstuk

Future Green City in quotes
Future Green City 2016. Dat
betekent een hal vol stands
met innovaties en diverse
podia waar drie dagen lang
een breed palet aan boeiende
presentaties rondom innovatie,
groen en duurzaamheid voor
de leefbare, duurzame stad
van de toekomst. “We gaan
coalities maken!”, stelde
VHG-directeur Egbert Roozen
enthousiast. “De groene
branche neemt het initiatief om
te laten zien wat we kunnen
en waar wij verbindingen
kunnen maken om groen
verder te brengen.”
Tekst: Annemieke Bos
Foto’s: Jan Dijsselbloem

Eén ding werd al snel duidelijk: Future
Green City is een waardevol platform
voor het leggen van groene verbindingen.
Bestuurders, beleidsmakers, onder
nemers, leveranciers, onderzoekers
en studenten uit het hele land komen
samen in de Brabanthallen in ’s-Her
togenbosch en praten over groen en
water in de stad, groen en gezondheid,
welzijn, biodiversiteit, recycling, circulaire
economie en ga zo maar door.

‘Nederland kan koploper zijn’
Diederik Samsom, fractievoorzitter voor
de Partij van de Arbeid in de Tweede
Kamer en kandidaat-lijsttrekker, opende
het event, samen met Jan Hoskam,
wethouder Duurzaamheid van de
gemeente ’s-Hertogenbosch. Samsom
zei onder de indruk te zijn van de vele
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In de steden van de toekomst zijn innovaties van grote waarde.
TijdensFuture Green City toonden diverse leveranciers hun oplos
singen op het gebied van water, infra, beplanting en bouw. Aan één
van hen werd de Future Green City Award toegekend, een aan
moedigingsprijs die speciaal voor dit event is ingesteld. VHG-direc
teur Egbert Roozen reikte de prijs uit aan Mobaco-A. Deze organisatie
speelt in op de sociale duurzaamheid, educatie en zelfwerkzaamheid.
Het ontwikkelde een dynamisch flexibel concept waarbij de gebruiker
op een eenvoudige manier zelf, of met behulp van andere bewoners
zijn eigen woonunit bouwt, met verantwoorde materialen, zonder
afval en circulair. Daarmee biedt Mobaco-A een oplossing voor een
brede groep mensen die woningen nodig heeft voor kortere of langere
termijn, wereldwijd. “Deze startup getuigt van durf, lef en sluit enorm
aan op een actuele behoefte”, aldus Roozen.

‘In ons landje ‘riegelt’ het van uitvinders en ondernemers
die dit land en de wereld kunnen veranderen’
geweldige initiatieven op het gebied van
duurzaamheid in Nederland. Initiatieven
die mogelijk zijn door een combinatie
van visie, lef en samenwerking tussen
overheid en bedrijven. “In dit kleine
landje ‘riegelt’ het van de uitvinders en
de ondernemers die dit land en de
wereld kunnen veranderen. En als wij
als politiek de ruimte geven en durven
investeren, dan gáán we dit land en de
wereld veranderen. Dan kan Nederland
in 2030 de innovatiedelta van Europa
zijn, koploper op het gebied van de
maakindustrie, wereldspeler op het
gebied van duurzame technologie.”
Volgens Samsom bewijzen we daarmee
de volgende generatie een dienst.
“We scheppen de voorwaarden voor
een duurzame samenleving die afrekent
met het spook van eindige voorraden en
klimaatverandering. En we scheppen
een genereuze economie die iedereen
kansen biedt. Nu er weer ruimte is in de
begroting kunnen we Nederland op een
duurzaam pad richting de toekomst
zetten. De eerste stapjes daarvoor zijn
inmiddels gezet.” Hiermee doelde de
fractievoorzitter op het energieakkoord.

Er is wel een vervolg nodig vindt hij, met
een energieakkoord 2.0, een klimaatwet
en een nieuw op te richten Nationale
Investeringsbank.
Over groen in de stad zegt Samsom:
“Kiezen voor energieneutraal leidt vaak
automatisch tot groenere gemeenten.
Daar ben ik optimistisch over.”

‘Gesubsidieerde economie is
niet duurzaam’
Jan Hoskam van de gemeente ’s-Her
togenbosch vertelde hoe in zijn stad
wordt gewerkt aan verduurzaming: met
respect voor natuur en water maar ook
economisch rendabel. Als voorbeeld
daarvan liet hij de Binnendieze zien die
door de stad stroomt: ooit een stads
riool, nu ecologisch zeer waardevol én
een toeristische trekpleister. Samen met
het bedrijfsleven werkt ’s-Hertogenbosch
aan het verlagen van de CO2-uitstoot.
“Onze ambitie is om in 2050 klimaat
neutraal te zijn. Dat betekent dat we
zo’n 750 windmolens aan energie
moetenzien te realiseren. Voor een deel
lukt dat door energiebesparing, voor
een ander deel door windmolens en

zonne-energie. Verder zoeken we naar
andere structurele oplossingen. Voor
waarde is dat deze onze economie
verderhelpen, want gesubsidieerde
economie is niet duurzaam.”

‘Sterker nadenken over gezondheid
bij inrichten ruimte’
Het middagprogramma bood een keur
aan boeiende presentaties. Zo vertelde
Hugo Backx, directeur GGD GHOR
Nederland hoe de inspanningen van zijn
organisatie ervoor hebben gezorgd dat
gezondheidsaspecten in de nieuwe
Omgevingswet expliciet zijn opgenomen.
Dat geeft de gemeente de bevoegdheid
om meer dan voorheen gezondheids
risico’s te beperken. Bovendien geeft
het mogelijkheden om economische,
milieutechnische, maatschappelijke en
gezondheidsbelangen voortaan tegelij
kertijd te bekijken. “Er moet sterker over
gezondheid worden nagedacht bij het
inrichten van de ruimte, de Omgevings
wet biedt daarvoor kansen”, aldus
Backx. “Een integrale benadering van
de leefomgeving, dat is een flinke voor
uitgang.”

>
21

>

personeelsdiensten
DE SPECIALIST

VOOR HOVENIERS EN
GROENVOORZIENERS

• Uitzenden
• Detacheren
• Werving en selectie
Diederik Samsom, fractievoorzitter voor de Partij van de Arbeid

Jan Hoskam van de gemeente ’s-Hertogenbosch

OMDAT
onkruid
overal
groeit

• Advies
Bezoek ons op de Groene Sector Vakbeurs
Evenementenhal Hardenberg
10 | 11 | 12 januari 2017
Twentepoort Oost 1a • 7609 RG Almelo • Tel.: 0546 - 745 333
Uitmaat 25 • 6987 ER Giesbeek • Tel.: 0313 - 745 010

associé lid branchevereniging VHG

GREEN-PERSONEELSDIENSTEN.NL

Bent u klaar
voor de toekomst?

Green_personeelsdiensten.indd 1

03-02-16 16:42

Realistisch en presentatiegericht tekenprogramma

Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland

De GGD is nu bezig om met partijen
zoals het RIVM en Planbureau voor de
Leefomgeving een toolbox te maken
voor gemeentebestuurders. “Een instru
ment waarmee ze gefundeerde beslis
singen kunnen nemen over gezondheid,
denk aan factsheets, afwegingskaders,
monitors.” Branchevereniging VHG
heeft aangegeven graag mee te denken
over de toevoeging van groen in deze
toolbox.
Over groen in de stad zegt Backx: “De
positieve effecten van groen zouden
voor gemeenten juist de drijfveer moeten
zijn om met de Omgevingswet aan de
gang te gaan. Met groenprojecten zoals
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Egbert Roozen, VHG-directeur

buurtmoestuinen stimuleer je participatie
en bevorder je gezondheid en welzijn.”

‘Het is tijd voor een Deltaplan
Groen’
Andere sprekers waren onder andere
Jeanet Kullberg (Sociaal Cultureel Plan
bureau), Jolanda Maas (VU Amsterdam),
Bob Ursem (TU Delft) en Leendert
Koudstaal (Gemeente Den Haag).
VHG-directeur Egbert Roozen vestigde
na afloop van een aantal presentaties
de aandacht op het Deltaplan Groen
dat Branchevereniging VHG samen met
de NVTL heeft opgesteld. Roozen:
“De verschillende presentaties en work

shops boden tal van ‘haakjes’ waarmee
we groen nadrukkelijker kunnen profileren,
agenderen en verbinden met maat
schappelijke ontwikkelingen. Zo kunnen
we groen en gezondheid koppelen en
op nationaal niveau verder onder de
aandacht brengen. Juist op landelijk
niveau is er beleid en sturing nodig om
de meerwaarde van groen ten volle te
benutten. Daarom hebben we in de aan
loop naar de verkiezingen op 15 maart
aanstaande een Deltaplan Groen
opgesteld, als aanzet voor een groene
paragraaf in het Regeerakkoord van het
nieuwe Kabinet.”
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De NIMOS MUG kan overal komen.
Met zijn praktische formaat en
wendbaarheid is hij eenvoudig mee
te nemen en bereikt hij ieder hoekje
van jouw werkomgeving. Naast zijn
compactheid zijn er nog 15 unieke
eigenschappen die jou helpen de klus
te klaren. Benieuwd welke? Kijk op:

nimos.nl/mug
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