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Open brief aan wethouders en gemeenteraadsleden 

'Nog meer bezuinigen op ons groen? Niet doen!' 

Geachte dames, heren, 

Het 'openbare groen' staat al jaren flink onder druk. Veel gemeenten bezuinigen op de aanleg en het 
onderhoud van het openbare groen. Vaak wordt ook nog eens gekozen voor versobering. Daardoor 
wordt de aanblik van parken, lanen en plantsoenen er niet fraaier op. Meer onkruid, slordiger en 
monotoner groen is het gevolg. 

Groen is meer dan decoratie alleen. Uit onderzoek blijkt dat een groene woon- en werkomgeving de 
'kwaliteit van het leven' vergroot. Dat uit zich op allerlei manieren: kinderen presteren beter op 
school, patiënten herstellen sneller in een groene omgeving, ouderen doen minder vaak een beroep 
op voorzieningen, werknemers van bedrijven in een groene omgeving voelen zich prettiger, kinderen 
dichter bij de natuur groeien harmonieuzer op enz. 

Meer betrokken burgers in groene wijken 
Maar er is meer: de criminaliteitscijfers in groene buurten liggen maar liefst 4296 lager dan in wijken 
waar groen ontbreekt. En in een buurt met bankjes en parkjes maken bewoners vaker een praatje 
met elkaar, leert men elkaar kennen en is meer op elkaar betrokken. Dat zijn belangrijke 
randvoorwaarden voor het realiseren van de idealen van de participatiemaatschappij. Uit onderzoek 
blijkt verder dat bewoners in wijken waarin het openbaar groen goed is onderhouden, zich veiliger 
voelen. 

Investeringen in groen renderen 
Groen doet veel goed. Naast effecten op het welbevinden van mensen vertegenwoordigt groen ook 
een directe economische waarde. Gemeenten met veel, goed onderhouden groen zijn 
aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven, de huizenprijs is er hoger, de winkelcentra 
plezieriger enz. Bezuinigen op openbaar groen heeft dus niet alleen ongewenste sociale effecten, 
maar ook kapitaalvernietiging tot gevolg. De economische voordelen van groen zijn meetbaar. Ze 
blijken onder andere uit het onderzoek 'Groen Loont met TEEB Stad'*). Dit onderzoek leert dat de 
maatschappelijke baten van investeringen in groen en water 1,5 tot 2 keer hoger zijn dan de kosten. 



IVerde luidt noodklok 
De stichting iVerde maakt zich ernstig zorgen over de gevolgen van de steeds verder gaande 
bezuinigingen op het openbaar groen. De stichting stelt zich ten doel de bewustwording en 
waardering van 'openbaar groen' in Nederland te bevorderen. De drastische bezuinigingen van 
gemeenten blijken uit een recent onderzoek onder ruim 200 Nederlandse gemeenten door bureau 
Veldwerk Optimaal**). 

Gemeenteraadsverkiezingen in aantocht 
Op 19 maart 2014 zijn er weer verkiezingen voor de gemeenteraden. De stichting iVerde doet een 
beroep op bestuurders en politieke partijen om verdere bezuinigingen op aanleg en onderhoud van 
parken en plantsoenen te stoppen. Een investering in onderhoud van het openbare groen, verdient 
zich immers dubbel en dwars terug. Burgers voelen zich niet alleen zelf prettiger, maar zijn ook meer 
op elkaar betrokken. Daardoor neemt de sociale cohesie in de wijken toe. Ook komt goed 
onderhouden groen het bedrijfsleven ten 'goede. 

Burgers zijn op 19 maart aan zet! 
iVerde zal zich met haar appèl in de komende maanden ook richten op verantwoordelijke burgers. 
Die zijn immers op 19 maart aan zet! Wij zullen hen oproepen om te stemmen op die partijen die de 
waarde van plantsoenen, perken, bermen, parken en groene schoolpleinen onderkennen en 
belangrijk vinden. Partijen die inzien dat het welbevinden van hun jonge en oudere burgers wordt 
gediend met goed onderhouden, fraai groen. Niet alleen iVerde vindt dat met gemeentelijke 
bezuinigingen de 'groene ondergrens' is bereikt. Dat geldt ook voor heel veel verantwoordelijke 
burgers. En let weksroene stemmen tellen! 

Namens de stichţírwiVerde, 

Egbert Ropz&n,/ 
bestuursfíd\ ļjĮn 

Mepr informatie? 
Wilt u meer informatie over iVerde of de genoemde onderzoeken? 
Zie www.iverde.org of stuur een mail aan info@iverde.org 

De onderzoeken 
* ) TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) is een studie naar de economische betekenis van biodiversi te i t en 
ecosysteemdiensten. Doel hiervan is om de maatschappel i jke baten van groenb lauwe maatregelen als vanzelfsprekend mee te nemen in 
investeringskeuzes en bes lu i tvorming rond ru imte l i jke pro jec ten. Groen en water leveren namel i jk vele baten op, laat onderzoek zien. Zoals 
besparing op zorgkosten, meerwaarde van onroerend goed, besparing op energiekosten en besparing op afvoer- en zuiveringskosten van 
regenwater . 

• * ) 'Bezuinigingen openbaar groen ' is een recent onderzoek (augustus 2013) onder ru im 200 Nederlandse gemeenten door Bureau 
Veldwerk Opt imaal . Hieruit bl i jkt o.m. dat 72, ľ * í . van de gemeenten van plan is om in 2014 nog meer te bezuinigen op aanleg en 
onderhoud van openbaar groen. Meer zichtbaar onkruid en een lagere belevings-7gebruikswaarde voor burgers en bedri jven is het gevolg. 

'Verde 

De st icht ing iVerde is een in i t iat ief van LTO Vakgroep Bomen 8L Vaste Planten, Anthos en branchevereniging VHG. 


