
Werkplaats: ‘Lokale Zelfvoorziening’.  
VERGROENING en BETROKKENHEID 

1. Vergroening: 
o Doelstelling: Een verandering in de methodes en instelling van het groenonderhoud in de gemeente 

waarbij de gemeente een faciliterende rol vervult 
o Hoe: Een samenwerking starten tussen de door de gemeente gecontracteerde groendienst verlening en 

de op groen gerichte MBO/HBO scholen in de buurt van participerende wijken/dorpen 
o Toekomst: Het openbare Groen verandert naar Permacultuur waardoor versterking van biodiversiteit, is 

aangepast aan de wensen van de buurt/wijk, levert lage onderhoudslasten en produceert voedsel 
o Gemeente: Aanpassen snoei- en onderhoudsbeleid, door indirect aansturen groendienst (vernieuwde 

contracten) i.s.m. het opzetten van projecten met MBO/HBO onderwijs in participerende buurten 
 

Probleemstelling: Veel van de groenvoorziening in de gemeente bestaat uit grote stukken gras en bloemperken 
die veel onderhoud nodig hebben en weinig kans bieden aan biodiversiteit. 
 

Pitch: Door de gecontracteerde groendienst samen te laten werken met de scholen op projectbasis kan er per 
wijk gekeken worden wat de buurt/wijk wenst qua groenvoorziening. Het doel is om de vele monoculturen in 
bermen, parken en plantsoenen stapsgewijs om te zetten naar permaculturen die onderhoudsarm zijn, 
biodiversiteit promoten en voedsel produceren. Het betreft een efficiënte en natuurlijke manier om voedsel te 
kweken waarbij de gezondheid van de bodem verbetert door permanente bedekking met lagen groen 
(gewassen, struiken, bomen, etc.). Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de ‘nectar kroegen’, ‘hitte 
bestendige planten’, ‘vlinder stichting keurmerk’, ‘insecten hotels’ die de gemeente al bevordert. Daarnaast 
dienen nieuwe criteria gesteld te worden m.b.t. uitbesteding groenonderhoud namelijk zij dienen geleidelijk 
aan een faciliterende en trekkers rol te vervullen. Hiervoor is vanuit de gemeente aansturing en aanpassing 
nodig hetgeen aansluit bij het huidige goedgekeurde Biodiversiteitsplan 2022-20321 alswel het Beheerplan 
groen 2021-2025.  
 

2. Betrokkenheid 
o Doelstelling: Betrokkenheid van alle burgers om CO2 uitstoot te beperken 
o Hoe: Het met regelmaat maken van een nieuwsbrief voor alle inwoners, waardebon actie herstarten 

opdat iedereen er gebruik van kan maken en één loket verduurzaming opereren 
o Toekomst: Een kans geven aan alle burgers leidend tot vermindering van de CO2 uitstoot 
o Gemeente: Het maken van een praktische nieuwsbrief, waardebon actie herstarten en één loket 

verduurzaming opereren 
 

Probleemstelling: 
Er zijn vele mogelijkheden om subsidie op woningverbetering te verkrijgen met als doel uiteindelijk energie 
neutraal te wonen. Deze informatie is enkel digitaal beschikbaar terwijl de website niet gebruiksvriendelijk is 
mede doordat een digitaal formulier invullen niet voor iedereen een optie is. 
 

Pitch: Op 11 januari jl. is door de gemeente een gratis waardebon voor energiebesparende producten 
verstrekt, maar helaas was de pot na ongeveer 3 dagen leeg. Het voorstel is om deze actie te herhalen met een 
dusdanig budget dat alle bewoners eens kans krijgen en op een dusdanige manier gecommuniceerd dat ook 
daadwerkelijk iedereen eraan mee kan doen inclusief de digibeten. Het voorstel is dat er regelmatig een 
nieuwsbrief wordt uitgegeven die weergeeft wat alle mogelijkheden voor verduurzaming (subsidies, 
samenwerkingen) zijn alswel uitwisseling van ervaring. Daarnaast dient er één loket te zijn voor alle aanvragen 
van alle mogelijkheden waarbij ingespeeld wordt op het feit dat vele burgers digibeet zijn. Om te kunnen 
slagen moet iedereen mee kunnen doen; jong of oud, rijk of arm, nerd of digibeet2, carnist of veganist. 
 

Beslispunten: 
1. In aansluiting op het huidige biodiversiteits- en groen plan speelt de gemeente een sturende rol in 

uitbesteden Groenbeheer zodat het huidige openbare groen van mono naar Permacultuur 
transformeert 

2. Duurzaamheidsbudget vergroten en actiever het gebruik hiervan bevorderen d.m.v. uitgave praktische 
nieuwsbrief en één loket voor informatie en aanvragen 

 
1 Budget beschikbaar: voor de jaren 2022 tot en met 2025 achtereenvolgens € 60.956, -, € 309.766, -, € 149.766, - en € 109.766 
2 NB er zijn 2,5 miljoen Nederlanders digibeet, terwijl hulp aan digibeten schromelijk te kort schiet. 
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