Verslag beleidssessie GROEN NH, 14 februari 2018
Gelijktijdig met de Groendag, vond er ook een beleidssessie plaats voor de beleidsmakers en hoofden
groenbeheer van de gemeenten in Noord-Holland. Deze bijeenkomst was een eerste verkenning en
kennismaking met als doel te peilen of er behoefte is aan een kennisnetwerk. Met als hoger doel
toewerken naar ‘groen hoger op de politieke agenda’. Er was een goede opkomst.

Welkom
Na een welkom door Els Welbedacht (directeur Clusius College Hoorn) kreeg Adnan Tekin
(gedeputeerde van de provincie NH) het woord. Hij onderstreepte het belang van groen voor de
burgers en sprak over de uitdaging om groen te verbinden met domeinen als zorg, klimaatadaptatie
en infrastructuur. Hij bood aan om vanuit de provincie een samenwerking tussen alle aanwezige
partijen te ondersteunen omdat hij gelooft in de kracht van netwerken en kennisdeling.

Lezing
Vervolgens hield Egbert Roozen (directeur VHG) een bevlogen lezing met als thema “Groen denken
vanuit opgaven”. De opgaven die er liggen zijn o.a. intensief ruimtegebruik, klimaatverandering,
behoud biodiversiteit, schone lucht, behoefte aan rust. Hoe kun je groen zo inzetten dat er aan
meerdere behoeften wordt voldaan? Hij schetste prachtige voorbeelden dat door groen mensen
elkaar ontmoeten, meer bewegen en dat tegelijk een wateropvang wordt geboden. Het handboek
‘De levende tuin’ is vernieuwd en kan voor gemeenten een goed handvat vormen om het concept
toe te passen op het openbaar groen. De presentatie is bij het verslag gevoegd.

Experttafel
Na de lezing was het tijd voor de experttafel waar Jan Wijn (adviseur klimaatadaptatie en ruimtelijke
adaptatie van het HHNK), Hartger Griffioen (projectleider Natuurlijke Zaken, Landschap NH), André
Hoek (directeur Hoek) en Rob Zweekhorst (beheerder groen Gemeente Heerhugowaard)
plaatsnamen. De heren stelden zich voor aan de hand van een kaart die zij hadden meegenomen. Zie
bijlage. Rosemarie Slobbe (KCNL/Clusius college) leidde het gesprek en vroeg de heren als eerste om
een korte reactie op het thema van de groendag ‘Groen is de baas!?’ Verschillende reacties: “Ja,
groen is de baas want het staat voor biodiversiteit en zonder biodiversiteit zijn we nergens”. “Groen
is niet de baas, maar de basis. Echter, we behandelen groen als sluitpost”. Bij dat laatste woord werd
aangehaakt en ging het gesprek verder over groen leren framen; met meerdere partijen een goed
verhaal neerzetten binnen de gemeenten over het belang van groen. Juist de samenwerking tussen
partijen zoals nu aan de tafel kunnen elkaar versterken om groen hoger op de agenda te krijgen. Een

aantal goede voorbeelden kwam naar voren: leren van compensatiemethode die bij water wordt
toegepast, leren van Almere (eisen meegeven aan ontwerp), standaard toetsen nieuw project aan
groenstructuurvisie, tools meegeven over juiste vragen in aanbestedingsuitgifte. Rode draad: groen
robuuster verankeren in standaardwerkwijze, levert meer op dan wachten op juiste politieke
realiteit. Vanuit de zaal werden de tips meegegeven om voor raadsleden een informatie avond te
organiseren om groen goed onder de aandacht te brengen en burgers met hart voor groen er bij te
betrekken.

Aan de slag
Na een korte pauze gingen de aanwezigen in drie groepen uiteen. Aan de drie tafels werd verder
gesproken over ieders behoeften en ervaringen. Doel was om met elkaar een aantal gedeelde
behoeften vast te stellen en een eerste quick win (wat kunnen we nu al met elkaar?) op te halen. Er
werd druk en enthousiast gepraat en de tijd was eigenlijk te kort.

Wat zijn de behoeften?
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•
•
•
•
•
•

•
•

Het gaat om Groen én ; oftewel groen koppelen aan ander domein, bijvoorbeeld sociaal
domein. Maar hoe bereik je die collega?
Goed verhaal nodig om raadsleden voor te lichten en te beïnvloeden. Kennisoverdracht naar
bestuurders; voorbeeld is de aanpak van HVC.
Belang van groen kunnen verwoorden richting de omgevingswet, is nu een kans.
Als groenbeheerders aan de voorkant komen van het proces. Charmeoffensief nodig.
Economische waarden/baten koppelen aan groen, meer gebruik maken van
onderzoeksresultaten.
Hoe vormgeven bewonersparticipatie, is geen wondermiddel, vergt veel inzet, maar wel heel
belangrijk.
Hoe ‘inbakken’ van het groen DNA vanaf jongs af aan. Opdracht voor scholen? Hoe kan
Clusius hier aan bijdragen? Is gezamenlijke opdracht voor alle partijen. Hoe komen er meer
leerlingen groen, ook om straks vacatures te vervullen?
Ontschotten budgetten ; investering in groen levert besparing op bij andere domeinen.
Samen!
Behoefte aan bijeenkomst samen met sociaal domein of stedenbouwers, andere mensen dan
‘groenmensen’.

Conclusie is dat er zeker animo is voor vervolgbijeenkomsten. Men wil kennis en ervaring delen,
leren van successen en bij voorkeur bijeen komen rondom een concreet thema of vraag. Doel is om
in 2018 nog twee bijeenkomsten te organiseren. Eén voor de zomer en één in het najaar. Twee
gemeenten kunnen daarvoor gastheer zijn. Op de groendag 2019 kan Clusius college weer gastheer
zijn. Behalve het organiseren van een aantal bijeenkomsten per jaar, zullen we het netwerk gestalte
moeten geven, zodat men elkaar kan vinden en weet wat ieders expertise is. Samen met Stadswerk
en anderen, zal Rosemarie Slobbe hiertoe initiatief nemen. Voorlopig noemen we het netwerk
GROEN NH en kun je reacties en ideeën mailen naar groen.nh@clusius.nl Ook een aanbod vanuit een
gemeente om op te treden als eerste gastheer is welkom!
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NB: Hieronder de drie flappen opbrengst van de tafels.

