
 

 

 

 

Samenvatting en preadvies motie “spreek je uit voor vergroening van de woningbouwopgave” 

 

Indienende gemeente(n): Eindhoven 

 

Ondersteunende gemeenten: Utrecht, Dordrecht, Gorinchem, Haarlem, Haarlemmermeer, Hoorn, 

Groningen, Ede, Tilburg, Helmond, Zaanstad, Amersfoort, Maastricht, Almelo. 

 

Status motie: getekend.  

 

Strekking van de motie:  

Er wordt geconstateerd dat vaart gemaakt wordt met de woningbouwopgave, maar het onvoldoende 

lukt daarbij capaciteit en geld vrij te maken voor een gezonde, groene en natuurinclusieve 

leefomgeving. Er is behoefte aan financiële ondersteuning vanuit het rijk en aanscherping van wet- en 

regelgeving. Iedere gemeente zelf kan stappen zetten door bij gebiedsontwikkeling expliciet aandacht 

naar groen uit te laten gaan. De VNG wordt opgedragen dit actief uit te dragen in gesprekken met het 

rijk, samen (financiële) ondersteuning te regelen en te onderzoeken hoe (juridisch) instrumentarium kan 

worden aangepast. 

 

Preadvies VNG-bestuur: overnemen 

 

Toelichting bij het preadvies 

Het belang van groen, water en natuur is onmiskenbaar. Gemeenten spelen een belangrijk rol bij 

vergroening van de leefomgeving, door kaders te scheppen en zorg te dragen voor de ontwikkeling, het 

gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied.  

 

De motie sluit aan bij de fysieke opgaven in de VNG agenda Gemeenten 2024, met inzet van 

gemeenten op een veilige en gezonde leefomgeving voor hun inwoners. Het draagt bij aan de Global 

Goals waar de VNG zich aan gecommitteerd heeft. De motie sluit ook aan bij het position paper 

Klimaatadaptieve Gemeenten (okt. 2021), waarmee we o.a. inzetten op een landelijk kader voor 

klimaatbestendig bouwen. Eerder hebben we met BZK meegewerkt aan een Handreiking Decentrale 

regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten met onder andere een suggestie om via het 

bestemmingsplan ‘bomen voor nieuwbouw’ te regelen.   

 

Vanuit de VNG hebben we een brief verstuurd naar Minister Schouten en Kamerleden, waarin we 

pleiten voor een integrale benadering ten aanzien van vergroening. We zijn inmiddels in gesprek met 

BZK, LNV en andere partners en we zullen in die gesprekken verder werken aan uitvoering van de 

motie.  

 

Voor kennisontwikkeling en -deling werken we samen met Stadswerk. Dit is de vereniging voor 

uitwisseling van kennis en ervaring tussen gemeenten m.b.t. openbare ruimte, ongeveer de helft van 

onze leden is daarbij aangesloten.  

https://vng.nl/nieuws/vng-bepaalt-haar-agenda-voor-klimaatadaptatie
https://vng.nl/nieuws/vng-bepaalt-haar-agenda-voor-klimaatadaptatie
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/04/30/handreiking-regelgeving-klimaat-adaptief-bouwen-en-inrichten
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/04/30/handreiking-regelgeving-klimaat-adaptief-bouwen-en-inrichten
https://vng.nl/nieuws/vng-pleit-voor-integrale-aanpak-van-groen-in-de-stad
https://www.stadswerk.nl/themasenprojecten/waardevolgroen/default.aspx

