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Onderwerp Diversificatie openbaar groen
Datum 12 november 2019
Ingediend door D66, SV, VSA, CDA, BPV, LL, GBV, PvdA
Naar aanleiding van Onderhoud kapitaalgoederen Z Openbaar groen
Programma 2.1.7 Volksgezondheid en milieu

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 12 november 2019,

kennis genomen hebbend van:
4 De Programmabegroting 2020
4 De kwaliteitsniveaus Openbaar Groen (p.78 Programmabegroting)
4 Het overzicht van toekomstige stortingen in de vervangingsreserve ter vervanging 

van groen (p.78)

overwegende dat:
4 Openbaar groen een belangrijke bijdrage levert aan de kwaliteitsbeleving van onze 

gemeente;
4 Openbaar groen een functie heeft bij het in standhouden en verbeteren van de 

biodiversiteit;
4 Er een trend gaande is om steeds vaker voor grasvelden in plaats van andersoortige 

begroeiing te kiezen in de openbare ruimte;
4 Deze monocultuur van grasland een negatieve invloed heeft op zowel de

kwaliteitsbeleving van het groen, als de mate van biodiversiteit in onze gemeente;
4 Inwoners van onze gemeente regelmatig hun ongenoegen over deze ontwikkeling 

uiten;
4 Er onderzoek is gedaan (o.a. door Hogeschool Van Hall Larenstein) naar de in 

financieel opzicht meest voordelige begroeiing in de openbare ruimte, op de 
(middel)lange termijn en dat vaste planten in die onderzoeken ruimschoots 'winnen' 
van gazons

verzoekt het college:
» De mogelijkheid te onderzoeken om daar waar mogelijk grasvelden om te vormen, 

te omlijsten of aan te vullen met begroeiing die afwisselender is en bijdraagt aan de 
biodiversiteit in de gemeente;

» Dit te doen binnen de mogelijkheden van de financiële kaders;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Stemming 26 stemmen - (AANGENOMEN)

Voor 26 stemmen (VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, 
D66, BPV, Lokaal Liberaal)

Tegen 0 stemmen


