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Gemeenten in Nederland
hebb en gro en en natuur
slechts mondjesmaat in hun
beleidsambities opgenomen.
Dat blijkt uit onderzoek van
Hogeschool CAH Vilentum
Almere naar de wijze waarop
gemeenten de zorg voor groen
en natuur in coalitieakkoorden
zijn opgenomen. “Het viel ons
tegen”, zegt Dinand Ekkel, lector Groene en Vitale Stad.
Tekst: René Bouwmeester
Fotografie: René Faas

H
DINAND EKKEL, LECTOR GROENE EN VITALE STAD

et Rijk heeft de afgelopen jaren meer
aandacht gekregen voor natuur en
groen in de leefomgeving. De verantwoordelijkheid voor dit thema komt echter
steeds meer bij de lokale en regionale overheid te liggen. De Hogeschool CAH Vilentum
Almere heeft onderzoek gedaan naar de wijze
waarop gemeenten omgaan met het natuuren groenbeleid. Tevens onderzochten ze de
invloed van deelname aan de Nationale Groencompetitie van Entente Florale op het gemeentelijke beleid. Het onderzoek is uitgevoerd in
opdracht van het ministerie van Economische
Zaken, in samenwerking met Entente Florale en de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
De aanleiding is het verschijnen van de Rijksnatuurvisie in 2014. Destijds ontstond de vraag
hoe het lokale beleid op het gebied van natuur
en groen er uitziet.
Om een compleet overzicht te verkrijgen van
het lokale beleid is onderzoek gedaan naar het
natuur- en groenbeleid van alle 382 Nederlandse gemeenten waar in maart 2014 verkiezingen voor de gemeenteraad plaatsvonden.
Hierbij is aandacht besteed aan twaalf onderwerpen waaronder groen, natuur, stadslandbouw, burgerparticipatie en biodiversiteit. De
onderwerpen natuur (63 procent) en stedelijk
groen (76 procent) worden het vaakst vermeld
in de documenten. Dit betekent ook dat een
flink deel van de gemeenten deze onderwerpen niet vermelden in de collegedocumenten.
Verder is gekeken of deelnemers aan de Nationale Groencompetitie van Entente Flora-
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