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Geachte leden van de gemeenteraad, 

Met de gemeentelijke verkiezingen 2018 net achter de rug bent u fris geïnstalleerd in de nieuwe 
gemeenteraad. Hiermee feliciteert Vogelbescherming Nederland u van harte. De komende vier jaar 
gaat u de koers van uw gemeente bepalen en wij willen in deze brief pleiten voor een groen en 
vogelvriendelijk beleid in uw gemeente. 

De bebouwde omgeving is voor veel vogels en andere dieren een belangrijk leefgebied. Voor sommige 
diersoorten is het stedelijk gebied zelfs het belangrijkste leefgebied. Een aantal soorten is namelijk 
afhankelijk van de bebouwde omgeving, omdat ze verblijven in gebouwen, zoals gierzwaluwen 
huismus. Voor deze soorten is het van belang dat met nieuwbouwen renovatie de gebouwen 
toegankelijk blijven, het zogenoemde natuurinclusief bouwen. Maar er leven ook vele andere soorten in 
de stad, zoals de bekende tuinvogels merel en roodborst, maar denk bijvoorbeeld ook aan egels en 
amfibieënsoorten. Voor al deze soorten is het van belang dat de bebouwde omgeving ook een groene 
omgeving is met veel variatie in beplanting en voldoende voedsel. 

Meer groen binnen de bebouwde kom is niet alleen goed voor de natuur zelf, maar is ook belangrijk 
voor de menselijke bewoners. Een groene leefomgeving draagt bij aan een goede gezondheid van de 
inwoners, versterkt sociale contacten in de buurt en het biedt bewoners ruimte om de recreëren. 
Bovendien bestaan voor veel stedelijke opgaves groene oplossingen, zoals waterretentie en 
klimaatadaptatie. 

Er is al een aantal gemeenten in Nederland waar meer groen in de gemeente en diervriendelijk bouwen 
de aandacht heeft. In de 5 grootste gemeenten van Noord-Brabant zijn projecten gestart om 
natuurinclusief te bouwen. Er wordt in deze gemeenten met de bouw rekening gehouden met huismus, 
gierzwaluwen vleermuizen (zie onze website: www.vogeibescherming.nl/bs). Het afgelopen jaar zijn er 
in de gemeente Utrecht, Amsterdam, Wageningen, Ermelo, Hilversum en Rotterdam in de 
gemeenteraad moties aangenomen voor diervriendelijk/natuurinclusief bouwen. Binnen een aantal 
andere gemeenten zoals Zoetermeer, Zwolle en Purmerend, staat het onderwerp op de politieke 
agenda of is de motie in voorbereiding. Er is ook een aantal gemeenten, zoals Rotterdam en Ermelo, 
waar moties zijn aangenomen om meer groen in de stad te krijgen en/of de biodiversiteit te vergroten. 

Wij roepen u op om deze mooie voorbeelden te volgen in uw gemeente door groene maatregelen op te 
nemen in het collegeakkoord, of om door te gaan op de reeds ingeslagen goede weg. Wij verzoeken u 
om onderstaande groene maatregelen op te nemen in het collegeakkoord. 
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Wanneer in uw gemeente al een motie is aangenomen, is het van belang dat de uitvoering daarvan 
vastgelegd wordt in het collegeakkoord. De volgende thema's zijn belangrijk voor een groene 
gemeente: 

1. Bij nieuwbouwen renovatie wordt natuurinclusief bouwen de norm. 
Dit betekent dat in het ontwerp en de uitvoering rekening gehouden wordt met de (stads)natuur. 

Door een ecologisch werkbegeleider aan te stellen kan er direct bij de vorming van de 
bouwplannen rekening gehouden worden met de aanwezige flora en fauna. 
Bij renovatie en nieuwbouw wordt standaard nest- en verblijfsgelegenheid voor vogels en 
vleermuizen gerealiseerd (bijvoorbeeld middels gevelstenen). 
Stimuleer aannemers om gebruik te maken van de Checklist Groen Bouwen, waar iedere 
bouwonderneming adviezen krijgt over te nemen maatregelen die goed zijn voor het milieu en 
vogels in het bijzonder. Zie de website: www.checklistgroenbouwen.nl (de checklist krijgt 
medio mei een update). 

2. De gemeente gaat actief verstening tegen door het groen in alle wijken te behouden en uit te 
breiden en door natuurvriendelijk ingerichte tuinen te stimuleren. 

Omdat groene tuinen, doordat ze meer water opnemen dan tegels, bijdragen aan een 
verminderde druk op riolen kan gedacht worden aan een verlaging van de gemeentelijke 
lasten voor inwoners met een groene tuin. 
De gemeente kan zich aansluiten bij Operatie Steenbreek, een stichting die gemeenten 
ondersteunt in het vergroenen van hun gemeente. www.operatiesteenbreek.nl 

3. Bermen en groenstroken worden insect- en vogelvriendelijk ingericht en beheerd. 
Bermen en groenstroken kunnen flink meehelpen om de biodiversiteit in de bebouwde kom te 
vergroten. 

Zaai inheemse kruiden en bloemen. 
De kosten voor het beheer van de bermen en groenstroken kunnen verminderd worden, 
omdat er minder gemaaid hoeft te worden. 
De gemeente stopt met het gebruik van pesticiden en herbiciden in het groenbeheer. 
Maai- en snoeiwerk wordt uitsluitend buiten het broedseizoen uitgevoerd. 

4. Oevers krijgen een natuurvriendelijke inrichting. 
Een natuurvriendelijke oever is goed voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. 

5. De gemeente gaat alleen over tot het kappen van bomen bij ziekte van de boom of onveilige 
situaties. 
Bomen hebben een belangrijke functie in de bebouwde kom. Ze vergroten niet alleen de 
biodiversiteit doordat insecten en vogels erin leven. Bomen gaan ook hittestress tegen, zorgen voor 
zuurstof en zuivering van de lucht. 

Wij hopen dat u geïnspireerd bent geraakt door onze voorstellen en de gegeven voorbeelden en dat u 
zich de komende vier jaar gaat inzetten voor meer groen in uw gemeente. 

Met vriendelijke groet, 

Fred Wouters 
Directeur 
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