SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 32 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: Hergebruik beplanting; ‘ Struikroven’
De gemeente Uden heeft een ambitieuze Duurzaamheidsagenda en er gebeurt veel op het gebied van
(woning)bouw. De komende jaren moeten er veel worden bijgebouwd. Bij het bouwrijp maken van
kavels wordt doorgaans, naast de eventueel bestaande bebouwing, ook het bestaande groen
verwijderd.
Het groen is in meerdere opzichten zeer waardevol. Vanuit de circulaire gedachte kunnen deze
planten ook op een andere plek een bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit en de
beeldkwaliteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om volwassen planten die nog prima een tweede leven op
een andere plek kunnen krijgen. Daarnaast kunnen deze planten ook een verrijking zijn voor de tuin
van iemand met een smalle beurs.
Om dit soort planten niet meteen af te danken bij het gft-afval, maar opnieuw te benutten, wil D66
Uden deze planten graag laten redden. Op andere plekken in Nederland zijn er al veel initiatieven
waarin mensen de gelegenheid wordt geboden om voorafgaand aan sloop- en bouwactiviteiten
planten ‘te redden’. Een van die initiatieven wordt onder de noemer ‘Struikroven’ georganiseerd.
Waarbij bewoners als ‘struikrovers’ planten een tweede leven geven.
Het ‘struikroven’ leidt ook tot een ontmoeting van mensen met een zelfde interesse en levert een
bijdrage aan het versterken van de gemeenschapszin in wijken en dorpen.
Dat brengt D66 Uden tot de volgende vragen:
1. Is het College bekend met initiatieven waarbij mensen zelf planten mogen verzamelen voorafgaand
aan sloop- en bouwactiviteiten, zoals ‘Struikroven’?
2. Is het College het met D66 Uden eens dat dergelijke initiatieven een bijdrage leveren aan het
behoud en versterking van de biodiversiteit, een aanvulling kunnen zijn op de duurzaamheidsagenda
van de gemeente Uden, en de sociale cohesie in de wijken en dorpen kunnen versterken?
3. Ziet het College mogelijkheden om bij sloop- en bouwactiviteiten op eigen gronden of bij andere
initiatiefnemers (woningcorporaties, projectontwikkelaars, e.d.) dergelijke initiatieven te ontplooien
en/of te promoten?
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ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 16-3-2021
Antwoord:
1.

Nee.

2.

Ja.

3.

Wij zien inderdaad mogelijkheden om deze vorm van ‘Struikroven’ in Uden te introduceren.
Uiteraard streven we allereerst naar behoud van bestaande bomen en/of beplantingen, maar
mocht dit niet lukken, dan is voorgestelde methode toepasbaar. De meest natuurlijke
momenten zijn voor het bouwrijp maken van een nieuwbouwproject en voorafgaand aan
renovatiewerkzaamheden in de openbare ruimte.
Wij zullen hiervoor op een nog nader uit te werken wijze, de communicatie richting andere
initiatiefnemers opstarten en zullen daar waar mogelijk ook deze werkwijze bij gemeentelijke
projecten introduceren.
Voordat een perceel zal worden vrijgegeven voor ‘Struikroven’, zal de gemeente er uiteraard
op toezien dat hier geen onrechtmatigheden, zoals b.v. Japanse Duizendknoop, aanwezig zijn
en het gehele perceel veilig is.
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