Hoe groen zijn de partijprogramma’s
Een onderzoek over wat er door de
verschillende partijen is opgeschreven voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014

Werkwijze
•

•
•
•
•

Alle 8 partijprogramma’s zijn doorgespit op elementen die puur te maken hebben
met openbaar groen (en dus niet met flankerende thema’s als milieu, duurzaamheid,
energiebesparing, ..).
We hebben geprobeerd zo zorgvuldig mogelijk te werken, maar er staat wat er staat;
wat er niet staat, staat er dus ook niet in.
Tijdens de 5-minuten presentaties van de panelleden worden de resultaten getoond.
Onderwerpen die met elkaar te maken (kunnen) hebben zijn bij elkaar gezet; hier en
daar is een beetje ingekort (tot maximaal 6 bullets).
Interpretaties en oordelen worden niet gegeven, dat is aan de toehoorder en lezer.

11-3-2014

Debatavond VNM

2

BBNu: Nu echt aan het werk.
•
•
•
•
•

•

Beschermde natuurgebieden zijn er al en dienen beschermd te worden. Waar de mogelijkheid
ontstaat verder natuurgebied te ontwikkelen, dienen die kansen benut te worden.
Uitbreiding van agrarische bedrijvigheid in het buitengebied is evenredig belangrijk als
uitbreiding van beschermde natuurgebieden.
.. de uitbreiding van woningbouw in het buitengebied (woonhuizen/appartementen in plaats van
agrarische bedrijfsgebouwen) willen wij sterk bevorderen.
Wij zijn tegen een beleid dat alle recreatie naar de stad moet trekken en het buitengebied
exclusief voor natuurontwikkeling.
Promotie van onze historische kernen en groene omgeving moet meer klanten aantrekken voor
horeca en middenstand.
Bescherming van flora en fauna staat hoog op onze prioriteitenlijst, echter nooit ten koste van de
veiligheid van inwoners.
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CDA: Vertrouwen in de kracht
van de samenleving
•
•
•
•
•

•

Ruimte voor verbrede activiteiten (zorg, recreatie en horeca) en ontwikkeling van agrarische
bedrijven in het buitengebied.
Tegengaan van de verrommeling van het buitengebied.
Stimuleren van initiatieven voor de instandhouding en waar mogelijk versterking / verfraaiing van
het agrarische cultuurlandschap.
Projectontwikkelaars betrekken de omgeving goed bij de planvorming.
De gemeente doet niet aan beleid- of planontwikeling zonder burgers, ondernemers, wijken en
belanghebbenden.
Het beheer is nu op het sobere niveau en het CDA wil dit niet verder verlagen. Inzet van
vrijwilligers via co-creatie is goed.
11-3-2014

Debatavond VNM

4

D66: Nu vooruit!
•
•
•
•
•
•

D66 streeft naar het realiseren van een robuuste ecologische hoofdstructuur.
Groen en natuur hebben een belangrijke toegevoegde waarde, zij dragen bij aan gezondheid,
leefbaarheid en ook aan economische activiteit.
D66 ziet niet alleen de toegevoegde waarde van officiële natuurgebieden en parken, maar ook
van bomen in de buurt, tuinen en groen op braakliggende terreinen.
D66 vind dat onderzocht moet worden hoe de agrarische sector duurzaam verstrekt kan worden.
Met buurtbewoners zet de gemeente zich in voor veel en toegankelijk groen in de buurt.
D66 is tegen verdere versobering van het beheer van de openbare ruimte (wegen, groen e.d.).
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GroenLinks: Sociaal en
groen, doen!
•

•

•
•
•

•

Openbaar groen mag geen sluitpost zijn en er moet een lange termijnvisie zijn op het
groenonderhoud.
Agrarische ondernemers worden betrokken bij gebiedsontwikkeling en zijn onmisbare
gesprekspartners van de gemeente en natuurorganisaties. Ook kunnen zij taken vervullen binnen
het landschaps- en groenbeheer.
GroenLinks wil onderzoeken hoe we samen nieuwe natuur kunnen creëren.
Niet alleen zorgen voor je eigen tuintje, maar samen met je buurt de boel groen en mooi houden.
Bij grondwerken en bouwplannen worden bestaande bomen ontzien, ze worden vanaf het
ontwerp in de bouwtekeningen opgenomen: bouwen met behoud van bomen.
Bij het verlenen van kapvergunningen wordt altijd een plicht tot herbeplanting opgelegd, het
aanplanten van bomen door particulieren wordt aangemoedigd.
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PCG: Kies duidelijk en
betrokken!
•
•
•
•

•

•

Behouden en/of ontwikkelen van recreatieterreinen, zoals natuur en groengebieden.
De agrarische bedrijfsvoering mag niet belemmerd worden door de ontwikkeling van
natuurvoorzieningen; voldoende mogelijkheden en ruimte geven om door te kunnen groeien.
Door een groenplan voorzien in het planten en onderhouden van een brede variatie in bomen en
planten.
De toepassingsmogelijkheden van integraal technisch groen inventariseren om daarmee fijnstof
te reduceren en tevens een groene, prettige leefomgeving te creëren; behoud van de ecologische
structuur.
Bewoners uitnodigen en stimuleren om de groenvoorziening in hun eigen omgeving te
onderhouden en vrij van zwerfvuil te houden.
Begraafplaatsen, parken, bermen en groenstroken op een acceptabel niveau onderhouden, het
huidige niveau kan en moet beter.
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PvdA: Sterk, sociaal, eerlijk
en zorgzaam
•
•

•

•

Op het gebied van groen moet de gemeente communiceren over wat ze doet en
waarom zij dat doet.
De informatie vanuit de gemeente moet zo goed zijn dat de bewoners er echt wat
mee kunnen (bijvoorbeeld kappen van bomen info, wijzigingen van oorspronkelijke
plannen).
De groenstructuur is de afgelopen jaren slachtoffer geweest van geldnood, wij willen
de groenstructuur niet verder afbreken maar moeten zoeken naar financiële dekking.
Voor het groenbehoud heeft de PvdA navraag gedaan op het gemeentehuis. Veel van
de werkzaamheden hangen samen met een uitgebreid vervangingsplan voor bomen
die lang mee kunnen en minder onderhoud vragen¹
¹ Niet bezuinigen op groen / groen behouden scoorde het hoogst van alle onderwerpen op de wensenlijst van inwoners en organisaties
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SP: Samen uit de crisis
•

•
•
•

•

De ligging aan de rivier en de binding met het buitengebied (bijvoorbeeld de fruitteelt
en het weteringgebied) en de Heuvelrug biedt nog veel mogelijkheden op de
gemeente ‘beter op de kaart te zetten’ op het gebied van recreatie en toerisme.
Plannen als bijvoorbeeld het verkopen van snippergroen zijn onvoldoende binnen de
gemeentelijke organisatie en het uitvoerende bedrijf gecommuniceerd.
Via het wijkgericht werken moeten bewoners eenvoudig met ambtenaren in contact
kunnen komen om probleemplekken op het gebied van groen snel aan te pakken.
Als het openbaar groen vervelend irritant wordt, moet een telefoontje genoeg zijn om
daar iets mee te doen.
Maak voor elke wijk een bepaalde dag in de maand vrij, zodat ambtenaren hier
kunnen werken. Daarbij geven ambtenaren inwoners tips voor het onderhoud.
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VVD: Wijk werkt, Wijk
leeft, Wijk beweegt
•
•

•
•

Het behoud van de groene ruimte aan de ene kant en recreatieve initiatieven aan de
andere kant zijn noodzakelijk om aantrekkelijk te blijven als gemeente.
Recreatie mag in de natuur en recreatieve ondernemers moeten daar kunnen
uitbreiden, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht en voor zover
passend in de structuurvisie van de gemeente.
(Agrarische) ondernemers moeten hun activiteiten in het buitengebied kunnen
combineren met nevenactiviteiten.
De VVD wil de druk op de natuur verminderen en daarom de SER-duurzame
verstedelingsladder toepassen.
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