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Geacht College, 

Op 11 maart 2020 heeft u het Groenplan Vitamine G in concept vastgesteld. Graag maken we gebruik 

van de mogelijkheid om een reactie te geven. Vooropgesteld, wij als Natuur en Milieufederatie 

Groningen (NMG) zijn content met dit Groenplan, en zien hoe opmerkelijk compleet en verassend 

ambitieus het is, ondersteund met sterk kaartmateriaal. We hebben opmerkingen, er zijn ons inziens 

een aantal punten toch wat onderbelicht en zien een aantal extra kansen, maar wij willen 

benadrukken dat de grote lijn van dit plan een prachtige basis is voor de toekomst van het groen in 

de stad en in de landelijke gebieden rond de stad binnen de gemeentegrenzen. De zorgvuldige 

aanpak van groen relateren aan opgaven zoals gezondheid, klimaat, landbouw/voedselnetwerk en 

duurzame energie geeft ons vertrouwen voor de toekomst. 

Het voorwoord van wethouder Glimina Chakor spreekt al een hoge ambitie en kordate houding uit 

op het gebied van klimaatadaptatie en vergroening. In de inleiding valt direct op dat er op veel 

onderwerpen groenambities zijn en dat de gemeente zich bewust is van de integrale rol van het 

Groenplan hierbij.  

Het concept van de compacte stad in combinatie met de groeiambities en de ruimtelijke gevolgen 

van de energietransitie is natuurlijk een bedreiging van het groen in en rond de stad. Daar komt bij 

dat de ambitie om mensen meer het groen in te krijgen om te recreëren een extra druk kan 

opleveren voor de biodiversiteit. Hier is de gemeente zich bewust van en er wordt op verschillende 

plekken in het document benadrukt hoe de kwaliteit van groen een belangrijke doelstelling blijft. Dat 

is van essentieel belang, aangezien er constant keuzes op dit snijvlak moeten worden gemaakt, zoals 

bijvoorbeeld in het Suikerunieterrein waar veel waardevol groen wordt geofferd voor woningen.  

We zien een aantal heldere doelstellingen, zoals een CO2-neutrale gemeente in 2035, en er komt elk 

jaar 30.000 ha meer groen en 1.000 bomen bij. Dat is prachtig en we hopen dat het lukt om dit aantal 

te behalen. Wij als NMG staan met de andere groene organisaties in onze achterban klaar om de 

gemeente hierbij te helpen.  

Er is ook aandacht voor de kwaliteit van het bestaande groen. Dit is een heel belangrijk onderdeel, 

omdat we hebben gezien hoe dit de afgelopen jaren op zoveel vlakken onder druk heeft gestaan. 

Denk aan de druk van evenementen op het Stadspark, Noorderplantsoen en andere plekken, en de 

grote kapopgaven die niet altijd goed op elkaar afgestemd waren. We zien in dit Groenplan met nog 

te weinig duidelijkheid benoemd dat grote bomen actief worden beschermd. We zien graag dat de 

gemeente ernaar streeft om bomen gezond te houden met maatwerk en particulieren ondersteunt 

in een goede zorg voor deze bomen.  

Van groenonderhoud wordt gezegd dat de budgetten onder druk staan (Glimina Chakor gaf in het 

bestuurlijk gemeentelijk overleg in 2019 aan dat dit een ‘knop is om aan te draaien in economisch 

mindere tijden’). Door extra werk met onder andere de essentaksterfte is budget voor de 

hoofdbomenstructuur gebruikt. Verder wordt aangegeven dat extra onderhoudsmaatregelen niet 

nodig zijn bij goed ingerichte plantvakken en sterk plantmateriaal dat goed gedijt in de omgeving.  



Heel goed dat jullie aangeven dat budget voor kwalitatief beheer niet mag lijden onder het budget 

voor het bestrijden van boomziekten en plagen. Later wort ook genoemd dat gebieden in de 

Stedelijke Ecologische Structuur (SES) verruigen en dat daarom het beheer moet worden verbeterd 

(maar niet hoe).  

We willen wel benadrukken dat een goed beheer van essentieel belang is voor de kwaliteit van het 

groen. We zien hier graag veel aandacht voor, omdat goed beheer goed is voor de (ecologische) 

kwaliteit van het groen en omdat er veel ophef geweest is over het rigoureuze groot groen 

onderhoud in de afgelopen jaren (uit onderzoek van de Rekenkamer bleek die ophef terecht). De 

beschadigde reputatie van de gemeente op dit gebied moet worden hersteld. De ambities om groen 

toe te voegen staan mogelijk niet in balans met de inzet om groen voldoende te onderhouden. Het 

onderhoud mag hier niet onder lijden.  

Wij zijn zeer content met het voornemen om alle informatie over het groenbeleid, groenbeheer, 

gegevens over kap, en nieuwe groeninitiatieven digitaal toegankelijk en inzichtelijk te maken voor 

iedereen. We zijn benieuwd hoe dit wordt ingericht.  

Ook het Groeninvesteringsfonds wordt genoemd, maar we zijn erg benieuwd naar de uitwerking 

hiervan, welke groeninitiatieven hieruit worden gefinancierd en wanneer een initiatief hiervoor in 

aanmerking komt.  

De SES (GES - Gemeentelijke Ecologische Structuur) wordt uitgebreid, goed aangesloten op het 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) en er is aandacht voor de ecologische kwaliteit. De intensivering 

van monitoring van ecologische kwaliteit wordt genoemd, maar niet op welke manier. Terecht 

stellen jullie dat dit belangrijk is voor een goed beheer, maar is ook wezenlijk om aan te kunnen 

tonen waar de aandacht op moet liggen. De planologische bescherming, die we zo vaak benoemd 

hebben in het gemeentelijk natuuroverleg, is opgenomen in het Groenplan. Hoe de gemeente deze 

wil verankeren is alleen in mogelijkheden beschreven, en we hopen dat dit concreter kan. Later in 

het stuk, bij algemene principes worden wel concrete maatregelen genoemd voor een robuust groen 

netwerk.  

We hebben specifiek gezocht naar de bescherming van beschermde flora en fauna. In de GES wordt 

de ecologische kwaliteit gemeten met het monitoringssysteem en het doelsoortenbeleid. Het 

soortmanagementplan en de generieke ontheffing worden niet genoemd.  

Er is zeer gedegen gekeken naar de behoeften van inwoners en naar wetenschappelijke inzichten 

over het belang van groen in de verschillende niveaus van onze leefomgeving (van een boom in je 

uitzicht tot wandelgebieden). 

In het licht van klimaatverandering is het van groot belang om veel bomen aan te planten voor het 

verkoelen van de stad, het vasthouden van CO2 en het versterken van biodiversiteit. De urgentie 

ervan wordt ook her en der in het Groenplan benoemd, met een doelstelling om 1.365 bomen per 

jaar te planten. Het is lastig in te schatten wat de potentie is, maar als we de mogelijkheden globaal 

bekijken van particuliere tuinen, voedselbossen, landschapselementen in het Gorecht, dorpsbossen, 

laan- en erfbeplanting, etcetera, dan komen we tot de conclusie dat er heel veel mogelijkheden zijn. 

Het benutten hiervan zou meerdere doelstellingen van de gemeente ondersteunen, zoals de ambitie 

om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Aandachtspunt hierbij is de kwaliteit van het plantmateriaal. Dat 

wordt wel benoemd, maar niet specifiek het gebruik van inheems en autochtoon plantmateriaal 

waar mogelijk. Dat is belangrijk, want het inheems genetisch materiaal staat overal onder druk en 

kan worden opgekrikt bij nieuwe aanplant. 



Wij als NMG zien ook dat de gemeente dit niet alleen hoeft te doen. Er zijn (zoals genoemd) 

mogelijkheden in combinatie met Speerpunt Bos en Hout, dat via de Provincie verbonden is aan het 

Klimaatakkoord. We zien verder mogelijkheden met binvoorbeeld het Nationaal Programma 

Groningen, de inzet van terreinbeherende organisaties (TBO’s), Landschapsbeheer Groningen en 

andere groene organisaties, ons eigen Plan Boom en een grote drive bij inwoners met vele 

bewonersinitiatieven. Er is veel energie. Tot nu toe mist bij de gemeente de coördinatie om dit goed 

in beeld te krijgen en hopelijk lukt dit via de volgende stap: het uitvoeringsplan.   

De klimaatopgave baart ons grote zorgen. Het doet ons goed dat de gemeente hier veel aandacht 

aan besteedt en goed op schema is met de Regionale Adaptatie Strategie. Er wordt genoemd dat het 

groen- en bomenbestand klimaatadaptief en robuust wordt gemaakt. De vervolgvraag die niet 

beantwoord wordt, is hoe dit wordt gedaan. Wel belangrijk, want daar zijn verschillende 

aanvliegroutes voor, er bestaat kennis hierover, en keuzes kunnen in dit document concreter worden 

uitgelegd. De notitie Uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen biedt mooie en gedegen 

ontwerprichtlijnen voor stedelijk groen, maar wat betreft bijvoorbeeld toekomstbestendige boom- 

en struiksoorten weinig inzichten.  

We voorzien dat de urgentie voor klimaatadaptieve maatregelen niet altijd gevoeld wordt en dat dit 

in toenemende mate onder druk kan komen te staan naarmate de maatregelen meer ingrijpen op 

het leven van inwoners. We stellen daarom voor dat de gemeente investeert in het behapbaar 

uitleggen van de urgentie van het tegengaan van (zoiets complex als) klimaatverandering en het 

anticiperen op de verschillende gevolgen die al in nabije toekomst op ons afkomen. Operatie 

Steenbreek vervult hier al een rol, maar dit moet breder en laagdrempelig (voor iedereen) worden 

opgezet. Om de betrokkenheid te vergroten zou de gemeente citizen science kunnen stimuleren om 

de effecten van klimaatverandering te meten bij planten en dieren, zoals bij het project Evoscope.  

We onderschrijven de ambities voor een versnelde energietransitie. De strategie wat betreft 

energielandschappen spreekt ons aan en we zien tot ons genoegen dat de gemeente de zonneladder 

als uitgangspunt neemt.  

Landbouw en voedsel is een apart onderwerp in het Groenplan en het is een verademing om te zien 

hoeveel aandacht jullie als gemeente hiervoor hebben. De biodiversiteitsopgave die hier ligt is groot, 

evenals de winst die hier te behalen valt. De Provincie Groningen onderzoekt de komende jaren de 

effectiviteit van natuurinclusieve maatregelen in de agrarische bedrijfsvoering en in het landschap, 

met de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. De gemeente kan hiermee oplopen om het ecologisch 

netwerk in het landelijk gebied de broodnodige versterking te geven, samen met boeren en andere 

gebiedspartijen. Verschillende bewegingen worden benoemd, behalve deze. De invloed van 

gemeenten wordt vaak onderschat, en we zien ook een grote potentie in de gronden rondom de stad 

die de gemeente in het verleden opkocht voor stadsuitbreiding, maar nu zonder doelstelling worden 

verpacht aan boeren. Door eisen te stellen aan deze pacht (zoals TBO’s ook steeds meer doen) 

kunnen op korte termijn (vaak kortlopende pacht) grote sprongen worden gemaakt. Denk aan het 

toepassen van vaste mest, het verplicht volgen van een cursus over ecologie of het verbieden van 

bestrijdingsmiddelen. 

In het landelijk gebied is verder ook veel potentie met natuurlijk berm- en slootbeheer. Dit wordt nog 

onvoldoende belicht in het Groenplan, terwijl de gemeente hier al op plekken goed op inzet en er 

ook nog meer potentie is, zeker in de nieuwe gebieden van de gemeente (met name Ten Boer). In 

het landelijk gebied zijn de mogelijkheden beperkt, maar ecologische bermen en sloten kunnen een 

groot aandeel hebben in de groenblauwe dooradering van het landschap en de migratie van fauna.  



De gemeente is al langer bezig om het lokale voedselnetwerk te versterken met bijvoorbeeld het 

REFRAME project, en ook in het Groenplan is hier aandacht voor. We benadrukken graag dat, zoals 

voor elke stad met veel inwoners, het lokale voedsel vanuit het ommeland een significante bijdrage 

kan leveren aan de zelfvoorzienendheid van de stad.  

Het voornemen om groen aan de voorkant van het proces bij ruimtelijke ontwikkelingen mee te 

nemen en de uitwerking daarvan juichen we toe en is van groot belang gezien de bouwopgave die 

Groningen nog te wachten staat. De waarde van groen kan met de Bomen Effect Analyse worden 

vastgesteld. Natuurinclusief bouwen staat ook op de radar bij de gemeente, met het voornemen hier 

een notitie over te schrijven. Dat is nuttig, want ook hier lijken de mogelijkheden groot, en kunnen 

vele doelen worden beantwoord op het gebied van klimaatadaptatie, groenbeleving en 

biodiversiteit.  

Het lijkt ons nuttig om in het Groenplan een paragraaf toe te voegen over het opnemen van 

ecologische eisen bij evenementenvergunningen. Daar is de laatste maanden al meer aandacht voor, 

maar het is nog onvoldoende onderdeel van beleid. Aandachtspunt is daarbij ook de handhaving bij 

evenementen: worden de regels nageleefd?  

We hopen dat onze bijdrage kan helpen om het Groenplan nog sterker te maken. We willen graag 

benadrukken dat we intensief samenwerken met andere groene organisaties en altijd bereid zijn om 

de gemeente te helpen. Het 10-punten-manifest dat we voor de zomer gezamenlijk gaan 

ondertekenen versterkt dit. 

 

Hoogachtend, 

 

Jasper Tiemens 

Natuur en Milieufederatie Groningen 

 


