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Inleiding
In dit document wordt de toepassing van de ‘Uitwerking groennorm Gemert-Bakel’ in de
praktijk beschreven. De norm vormt het toetsingskader voor de beoordeling van ingediende
woningbouw- initiatieven.
Onderliggend beleid:
In ‘7 kernen in het groen’, een visie op het groenbeleid en de groenstructuur 2009-2018, (07/2009) is
de ambitie van de gemeente Gemert-Bakel - een groene gemeente te willen zijn- beschreven. Het
streven is om een goede balans te vinden tussen ruimte, economie en leefbaarheid. De te
respecteren uitgangspunten zijn cultuurhistorie, natuurvriendelijkheid en duurzaamheid. Bij de
ontwikkeling willen we de kwaliteit en de kwantiteit van het ruimtebeslag garanderen en waarborgen.
De groennorm van 75 m2 dient als richtgetal voor een benodigde hoeveelheid recreatief groen in
stedelijk gebied.
Het document ‘Groenambitie & Kaders Bomenbeleid‘ (04/2015) bevat een omschrijving van de
‘groennorm woongebieden’ met als kern: iedereen heeft recht op groen in zijn directe woonomgeving.
Groen heeft positieve effecten op gezondheid, waterberging, klimaat, spelen, economie en is dus
meer dan alleen groene aankleding.
De groennorm van 75 m2 wordt hier als referentie gehanteerd, om plannen en ontwikkelingen te
toetsen.

Dit document is de uitwerking van de groennorm van 75 m2 voor de gemeente GemertBakel.
Werkwijze
De groennorm dient voor de komende tijd toepasbaar te zijn voor alle initiatieven die een
uitbreiding van het bestand aan woningen en appartementen tot doel hebben. Aan de hand
van desktop onderzoek, interviews en gespreken met collega’s én bestuurders is de
toepassing van de groennorm onderzocht. In deze uitwerking en in het stroomschema
‘Uitwerking groennorm Gemert-Bakel’ wordt deze toegelicht.
De ‘Uitwerking groennorm Gemert-Bakel’ dient als handleiding voor interne en externe
gebruikers.
Analyse huidige situatie
De groennorm wordt toegepast voor initiatieven die een vergroting van het bestand aan
woningen beogen. De norm heeft betrekking op bestaand stedelijk gebied – dit noemen we
inbreiding - en stedelijke uitbreidingsgebieden. Voor het resterende buitengebied gelden
andere regels.
De mogelijkheden van initiatieven reikt van solitaire particuliere tot grootschalige veelal
projectmatige, particuliere of gemeentelijke initiatieven in bestaand stedelijk gebied én het
zoekgebied verstedelijking. Voor al deze initiatieven is een wijziging of herziening van het
bestemmingsplan vereist. Ter voorbereiding hiervan wordt een binnengekomen initiatief door
de gemeente beoordeeld.
Als resultaat van de toetsing van initiatieven wordt voor het toevoegen van woningen als
tegenprestatie 75 m2 extra groen per woning verwacht. In de praktijk van de afgelopen tijd
kon dit niet altijd worden waar gemaakt.
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Kernwaarden van de organisatie
De ‘Uitwerking groennorm Gemert-Bakel’ dient om een gezonde, toekomstbestendige
leefomgeving voor alle inwoners te creëren.
In het coalitieakkoord 2018-2022 zijn speerpunten zoals ‘toekomstbestendig wonen’ en
‘duurzaamheid’ die veel raakvlak hebben met de groennorm beschreven.
Als primaire ambitie maakt de groennorm het mogelijk dat voor iedereen in de gemeente
voldoende groen bereikbaar en toegankelijk is. Hiermee wordt invulling gegeven aan de
doelen gezondheid, beweging en recreatie. Een steeds belangrijker wordend ‘neveneffect’
van stedelijk groen is de bijdrage die groen heeft voor de aanpassing aan het veranderende
klimaat én het op peil houden van de onder druk staande biodiversiteit.
Met de uitwerking groennorm wordt invulling gegeven aan duurzaamheidsambities van de
gemeente Gemert- Bakel zoals dit geformuleerd is in de structuurvisie.
Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2010-2020:
Het gaat om het met elkaar in evenwicht brengen van mensen, ruimte en economie. Of, zoals de
Verenigde naties het definieert:
“Een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige
generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.
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Hoe en waar gaan we de groennorm toepassen?
De Uitwerking groennorm Gemert-Bakel dient consistent en praktisch toepasbaar te zijn voor
alle initiatieven die een uitbreiding van het bestand aan woningen en appartementen beogen.
Door regels op te stellen en uit te gaan van het gelijkheidsbeginsel dient willekeur te worden
voorkomen.
Toepassingsgebied: alle initiatieven die leiden tot een uitbreiding van het woningenbestand
in bestaand stedelijk gebied en het zoekgebied verstedelijking, conform de nota Ruimte van
de provincie Noord-Brabant. De groennorm heeft hierdoor impact op elk woningbouwinitiatief in en rond de bebouwde kom.

Uitgangspunten
Om de groennorm consistent voor de verschillende initiatieven toepasbaar te maken zijn
heldere regels nodig. Onderstaand worden de hoofdregels toegelicht.
75 m2 groen per wooneenheid
In de groennorm maken we voor de toepassing geen onderscheid tussen woningen en
appartementen. Dit doen we omdat appartementen meestal in meer verstedelijkt gebied
gerealiseerd worden. Hier is juist vaak een grotere behoefte aan groen. Met ‘wooneenheid’
bedoelen we dus zowel een woning als een appartement.
Het naar de groennorm vertaalde gemeentelijk uitgangspunt is dat per toe te voegen
wooneenheid ‘75 m2 volwaardig groen’ gerealiseerd dient te worden.
Permanent openbaar toegankelijk
Per wooneenheid dient ‘fysiek’ 75 m2 groen met de eigenschap ‘permanent openbaar
toegankelijk’ gerealiseerd te worden. Dit heeft vergaande consequenties voor de wijze van
vormgeving en inrichting van het groen. Het te realiseren groen heeft door deze kwalificatie
een blijvend, tenminste (semi-) openbaar karakter. Het groen hoeft niet per definitie
eigendom van de gemeente te zijn (of te worden). Bij projectmatige initiatieven (meerdere
wooneenheden) wordt het groen in de regel circa één jaar na aanleg formeel overgedragen
aan de gemeente. Vanaf dat moment is het gemeentelijk groen, inclusief de
verantwoordelijkheid voor beheer en onderhoud. Het is ook mogelijk dat het groen niet wordt
overgedragen waardoor het permanent particulier eigendom blijft. In dat geval is een
particulier (of een vereniging van eigenaren) verantwoordelijk voor aanleg, permanente
openbare toegankelijkheid en duurzame instandhouding.
Groen krijgt status
Het groen dat voortkomt uit de groennorm wordt juridisch verankerd door het gebied een
passende (groene) bestemming te geven en/of een goedgekeurd inrichtingsplan te koppelen
aan de bestemming.
Afwijkingsmogelijkheid college
Voor het college blijft de mogelijkheid bestaan om gemotiveerd af te wijken als zich
uitzonderlijke situaties voordoen.

Uitwerking groennorm Gemert-Bakel 28-02-2019
5

Stroomschema
Voor de Groennorm gaan we ‘het geheel’ aan initiatieven opsplitsen in groepen met
bepaalde eigenschappen. In hoofdzaak wordt onderscheid gemaakt qua omvang (een of
meerdere wooneenheden) en of het gaat om een stedelijke inbreiding in bestaand stedelijk
gebied of een uitbreiding in het zoekgebied verstedelijking.
In het stroomschema is dit weergegeven. Op de volgende pagina’s volgt een tekstuele
toelichting van het stroomschema.

Stroomschema groennorm Gemert-Bakel.
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Solitaire initiatieven
Een solitair initiatief is een initiatief dat op één kadastraal perceel van één eigenaar over één
extra wooneenheid gaat, bijvoorbeeld een woningsplitsing of een woning in de (achter-)tuin.
Maatwerk
Bij een solitair initiatief kan het om allerlei redenen - privacy, beheer- economisch i.v.m. de
kleinschaligheid én de ruimtelijk- stedenbouwkundige samenhang zoals een geïsoleerde
ligging – verstandiger zijn af te zien van de eis om er ter plekke ‘fysiek’ permanent openbaar
toegankelijk groen te realiseren. Het is wellicht niet zinvol om een klein deel van een tuin
omwille de invulling van de groennorm functioneel (en fysiek) af te splitsen van de rest van
een particulier perceel. Daarom geldt voor een solitair initiatief geen automatische
verplichting om 75m2 permanent openbaar toegankelijk groen fysiek te realiseren.
Voor een solitair initiatief is de inzet het vinden van een maatwerkoplossing in overleg tussen
initiatiefnemer en gemeente.
Fysiek realiseren niet dwingend
De initiatiefnemer van een solitair initiatief mag kiezen: ‘fysiek’ 75 m2 permanent openbaar
toegankelijk groen op het betreffende perceel realiseren of in plaats daarvan kan de
initiatiefnemer een storting doen in het Groenfonds.
Het te storten bedrag van € 14.000,-- is gelijk aan de vastgestelde tegenwaarde van 75 m2 openbaar
groen of naar ratio, waarbij per m2 groen een financiële waarde staat van € 14.000,--/75.

Kleinere storting door vergroening
Als de initiatiefnemer van een solitair initiatief kiest voor storting in het Groenfonds, dan is er
de mogelijkheid om het bedrag te minderen door maatregelen ter vergroening te nemen. Een
vergroening van het initiatief kan leiden tot een mindering van het te storten bedrag. De
gemeente beschouwd permanent dak- en gevelgroen of een te planten volledig vrijstaande
solitaire boom als geldige vergroeningsmaatregel.
‘Fysiek groen’, een storting in het Groenfonds en maatregelen ter vergroening kunnen
gecombineerd worden.
Maatregelen ter vergroening/ kwaliteit veilig stellen
Om een basiskwaliteit voor maatregelen ter vergroening veilig te stellen zijn technische
voorwaarden gedefinieerd.
Dak- groen: met dak-groen bedoelen we een levende, permanente dak-begroeiing op platte
of hellende daken. Als leeflaag dient een speciaal dak-substraat.
Gevel- groen: met gevel- groen bedoelen we niet- grondgebonden groene gevels, anders
dan ‘grondgebonden gevelgroen’ waarbij gebruik wordt gemaakt van klimplanten. De
hiervoor gebruikelijke vakterm is ‘living wall systems’. Kenmerkend zijn: grotere variatie in
plantkeuze, gunstige effect voor de biodiversiteit, onmiddellijk eindresultaat (ook op hogere
plaatsen), modulair, flexibel en betere isolatie van gebouwen. Een dergelijk systeem bied de
mogelijkheid tot de integratie van een groene muur op een blinde gevel. Daar tegenover
staat dat ‘living wall systems’ complex zijn qua irrigatie en onderhoud. Met oog op een
duurzame instandhouding is uit te gaan van een 24/7- watergeefsysteem en om
drinkwaterverspilling te voorkomen bij voorkeur gevoed met regenwater. Een gespecialiseerd
bedrijf dient garant te kunnen staan voor de kwaliteit.
De verrekening van dak- en gevelgroen gebeurt door het oppervlak tegen elkaar weg te strepen, dat
wil zeggen 1 m2 dak- of gevelgroen vervangt 1 m2 fysiek groen conform de norm. Het gaat hierbij om
het daadwerkelijk te realiseren oppervlak groen.
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Te planten volledig vrijstaande boom: als de initiatiefnemer van een solitair initiatief kiest
voor de aanplant van een boom (of meerdere bomen) op zijn/haar perceel kan dit het te
storten bedrag minderen. Hiervoor gelden cultuurtechnische voorwaarden: het einddoel is
een open grond situatie onder de kroonprojectie met een volledig vrijuit gegroeide volwassen
boom van de 1e orde boom (kroondiameter eindbeeld 10- >20 m) of 2e orde boom
(kroondiameter eindbeeld 8-12 m).
De boom dient bij aanplant al zichtbaar te zijn vanaf de openbare ruimte. Er moet een
duurzame aanplant- en instandhouding gewaarborgd zijn. De bepalingen omtrent ‘duurzame
aanplant en instandhouding’ in het ‘Handboek Bomen 2014’ van het Norminstituut Bomen
dienen als referentie.
Bij een 1e orde boom gaan we uit van een als solitair gekweekte laanboom (of afwijkende
groeivormen, zoals beveerd of laag vertakt), minimaal 20 tot 25 cm stamomvang, in een obstakelvrije
open groeiplaats van minstens 100 m2 waarbij de plantstrook minstens 3,5 m breed moet zijn.
Uitgaande hiervan wordt voor een 1e orde boom een bedrag van € 7.000,-- in mindering worden
gebracht.
Bij een 2e orde boom gaan we uit van dezelfde uitgangspunten, maar is de obstakelvrije open
groeiplaats van minstens 50 m2 groot en de open plantstrook minstens 2,50 m breed. Uitgaande
hiervan wordt voor een 2e orde boom een bedrag van € 4.250,-- in mindering worden gebracht.

Het initiatief wordt juridisch verankerd door het gebied een passende (groene) bestemming
te geven en/of een goedgekeurd inrichtingsplan (met de gegevens over de duurzame
groeiplaatsen van bomen) te koppelen aan de bestemming.
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Initiatieven met meer dan één wooneenheid
Naast de kleinschalige initiatieven met de toevoeging van maar één wooneenheid (de
solitaire initiatieven) bestaat een reeks aan initiatieven met twee, drie, …honderd of méér
wooneenheden.
In de Verordening ruimte Noord- Brabant wordt op de themakaart ‘stedelijke ontwikkeling’
onderscheiden tussen ‘structuur- bestaand stedelijk gebied, kern in landelijk gebied’ en
‘aanduiding – zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling, kern in landelijk gebied’.
Conform de verordening ruimte onderscheiden we in de groennorm inbreiding (structuurbestaand stedelijk gebied) en uitbreiding (zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling).
Het onderstaande gaat over inbreidingen.

Inbreidingen
Een inbreiding bevindt zich binnen al bestaand stedelijk gebied. Het gaat dan meestal om
vervangen en uitbreiden van bestaande bebouwing. Een toetsing moet plaatsvinden indien
door het initiatief extra wooneenheden worden toegevoegd. De stedelijke inbreiding -het
verder verdichten van stedelijk gebied- is een provinciaal beleidsdoel om zuinig om te gaan
met de beschikbare ruimte. Dat doel staat in toenemende mate op gespannen voet met
andere doelen zoals leefbaarheid en gezondheid. Daarnaast slinkt door stedelijke verdichting
de ruimte voor maatregelen ter aanpassing aan de klimaatverandering. Mede daarom zou er
niet onbeperkt verdicht moeten worden in al stedelijk gebied.
De beschikbaarheid en bereikbaarheid van (openbare) groenvoorzieningen of een
uitloopgebied is in toenemende mate belangrijk voor de leefbaarheid. De ligging van een
initiatief ten opzichte van bestaand groen- of buitengebied is een onderscheidend criterium
bij de toetsing van inbreidingsinitiatieven.
Groengehalte van de directe omgeving bepalend
Als de directe leefomgeving rondom een initiatieflocatie beschikt over voldoende groen, dan
is het niet nodig om van het inbreidingsinitiatief een volwaardige fysieke invulling van de
groennorm ter plekke van het initiatief te eisen.
Buitengebied telt mee
Met oog op de dorpse kernen in de gemeente Gemert-Bakel zijn niet alleen de stedelijke
parken en groenzones maar ook het omvangrijke buitengebied (vooral agrarisch of bossen)
relevant als recreatieve uitloop. Extensieve recreatie is in principe een goed verenigbare
vorm van medegebruik in het buitengebied. Het buitengebied dient vanaf de locatie van het
initiatief voor wandelaars goed ontsloten te zijn.
Meten van de loopafstand tot groengebieden
Door de werkelijke loopafstand te meten vanaf de inbreidingslocatie tot een recreatief
geschikt groen- of uitloopgebied wordt bepaald of een initiatief mag ‘leunen’ op het
omgevingsgroen. Naast de loopafstand onderzoeken we of een bestaande
groenvoorziening/ een uitloopgebied veilig bereikbaar is en een permanente toegankelijkheid
kan worden geboden.
Een geschikt groen- of uitloopgebied is permanent (24/7) openbaar toegankelijk, kan
bestaan uit recreatief ontsloten parken, groenzones, speelterreinen en trapveldjes. Ook het
buitengebied kan geschikt zijn voor het maken van ‘ommetjes’ via openbare routes of
zandpaden.
Maximaal 300 m loopafstand
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De werkelijke loopafstand van 300 m (enkele afstand) hanteren we als norm. Dat betekent
dat voor recreatie gebruik geschikte gebieden vanaf de initiatieflocatie (gemeten vanaf de
voordeur op begande grond) binnen 300 m loopafstand bereikbaar moeten zijn via veilige
looproutes. Een complex van meerdere woningen voldoet aan de eis indien minstens één
van de woningen beschikt over binnen 300 m loopafstand bereikbaar groen.
De afstand leunt aan tegen de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie, waarbij de
loopafstand in verband met de toenemende vergrijzing van de bevolking van 500 m (nota
Ruimte) is bijgesteld naar 300 m.
Minstens 1000 m2 groot en samenhangend
Een veilig en op korte loopafstand bereikbaar park of groengebied moet, anders dan
‘kijkgroen’ dat vaak versnipperd is, wel enige omvang en samenhang hebben om recreatief
betekenis te hebben. Vorm, afmeting, inrichting en samenhang dienen zodanig te zijn dat de
groenvoorziening kan dienen om te ontmoeten en de recreëren. Voor de groennorm GemertBakel hebben we qua afmeting de ondergrens voor een ‘pocketpark’- achtige
groenvoorziening op 1000 m2 vastgelegd.
Groen in de omgeving krijgt status
Door het bestaande groen, zoals parken, groenzones en het aangrenzende buitengebied in
de omgeving van een initiatief mee te wegen, krijgt dat bestaande groen een status die
bewaakt dient te worden. De groenvoorziening heeft een recreatieve functie voor de
omgeving en mag niet zo maar van bestemming worden veranderd. Immers het bestaande
groen is mogelijk de reden waarom een inbreidingsinitiatief niet zelf hoeft te zorgen voor
volwaardig fysiek groen. De borging van de geschetste samenhang is een aandachtspunt
voor de omgevingsvisie.

Uitzondering voor volgebouwde locaties: verrekenen sloop
Voor locaties binnen bestaand stedelijk gebied die grotendeels zijn volgebouwd passen we
gelet op het optimale gebruik van de inbreidingslocatie een uitzondering toe op de
onverkorte toepassing van de groennorm. Drempelwaarde is hierbij dat 50 % van het
oppervlak moet bestaan uit te slopen gebouwen.
In dat geval is het aannemelijk dat een bouwinitiatief (de sloop) gaat leiden tot een
verbetering van de stedenbouwkundige situatie. Hiermee willen we de nodige speelruimte
geven aan initiatieven die vernieuwing en sanering in bestaand stedelijk gebied beogen.
De initiatiefnemer mag in dit specifieke geval het oppervlak van de te slopen gebouwen
(contour op maaiveld) verrekenen met de eis vanuit de norm. Dit kan ook betekenen dat op
een ‘slooplocatie’ geen openbaar groen wordt toegevoegd. Als er meer of evenveel gesloopt
wordt dan er nieuw wordt gebouwd, komt de groennorm uit op ‘0’ m2 en vervalt daarmee
feitelijk.
Een na het verrekenen van de sloop mogelijk resterende vordering vanuit de groennorm kan
de initiatiefnemer minderen door te investeren in de vergroening van het initiatief. De
voorwaarden voor de vergroening van het inbreidingsinitiatief zijn gelijk aan de regels voor
‘vergroening solitaire initiatieven’.

Groengebied dichtbij
Als vanuit een inbreidingsinitiatief op korte loopafstand (minder dan 300 m) een recreatief
groengebied of het voor recreatief medegebruik ontsloten buitengebied veilig bereikt kan
worden, dan kan het initiatief ‘leunen’ op het groengehalte van de omgeving en vervalt de
harde eis om binnen het initiatief de groennorm ‘fysiek’ in te vullen.
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Fysiek realiseren niet verplicht
Bij een inbreidingsinitiatief met groenvoorzieningen in de directe omgeving heeft de
initiatiefnemer keuzemogelijkheden: als men afziet van ‘fysiek realiseren’, dan zal in plaats
daarvan een financiële storting in het Groenfonds gedaan moeten worden. De storting is
gelijk aan de in deze nota gestelde tegenwaarde. Ook een combinatie van ‘fysiek’ en storting
in het Groenfonds is in principe mogelijk. Dit staat ter keuze aan de initiatiefnemer.
Door een vergroening van het initiatief kan de initiatiefnemer de vordering vanuit de
groennorm minderen. De aanleg van dak- en gevelgroen mag per m2 tegen de groennorm
worden weggestreept. Dat geldt ook voor de aanplant van bomen binnen het initiatief. Hierbij
gaat het om volledig vrijuit groeiende bomen op particuliere grond van minstens de 2e orde.
De verrekening is gelijk aan de regels voor ‘vergroening solitaire initiatieven’.

Groengebied op enige afstand
Als bij een inbreidingsinitiatief de werkelijke loopafstand tot aan recreatief relevant groen
groter is dan 300 m, dan kan het initiatief niet leunen op het groengehalte van de omgeving
en zal het initiatief daarom in principe zelf moet zorgen voor volwaardig groen conform de
groennorm.
Onbebouwde percelen niet verder verstedelijken
Tegen de achtergrond van de ambitie van de gemeente ten opzichte van duurzaamheid en
de uitdaging van aanpassing aan de klimaatverandering is het zaak om in de bestaande
situatie nog onbebouwde percelen, zoals tuinen, in al verstedelijkt gebied niet verder te
verstedelijken. Daarom geldt daar de groennorm zonder uitzondering volwaardig om
voldoende kwaliteit van de leefomgeving te garanderen.
Bijstellen bouwprogramma
Als een initiatief op een inbreidingslocatie in principe zelf moet zorgen voor de volwaardige
invulling van de groennorm, omdat voor de betreffende locatie niet gebruik gemaakt kan
worden van het groen in de directe omgeving en/of het geen volgebouwde locatie
(slooplocatie) betreft, dan moet de omvang van het initiatief daarop worden afgestemd om te
kunnen voldoen aan de eis vanuit de groennorm. Met als consequentie dat het
bouwprogramma dient te worden geënt op de volwaardige ‘fysieke’ invulling van de
groennorm.

Uitbreiding
Een uitbreiding vindt plaats aan de rand van bestaand stedelijk gebied in het ‘zoekgebied
voor stedelijke ontwikkeling’. Het gaat dan meestal om projectmatige ontwikkelingen op
voormalig agrarische locaties.
Omvang bouwprogramma passend bij groennorm
Voor uitbreidingen is een storting in het Groenfonds ongewenst. De omvang van het initiatief
dient passend te zijn bij een volwaardige invulling van de groennorm. Op nog niet
verstedelijkte grond beschouwen we het enten van de omvang van het initiatief op een
volwaardige invulling van de groennorm als een ontwerpopgave.
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Groenfonds
De groennorm dient gekoppeld te zijn aan een Groenfonds. D.w.z. het fonds dient bij de
inwerkingtreding van de groennorm operatief te zijn.
De mogelijkheid om geld te storten in het fonds dient als uitweg voor het geval dat een
(gehele of gedeeltelijke) fysieke invulling van de Groennorm onlogisch of onmogelijk is. Dit
op basis van het beleid en afspraken tussen de gemeente en de initiatiefnemer.
De primaire ambitie is ‘fysiek’ voldoende groen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen te
realiseren. Tegen deze achtergrond heeft ‘fysiek realiseren’ en maatregelen ter vergroening
van initiatieven in principe de voorkeur t.o.v. een storting in het Groenfonds.
Verrekenbaarheid
Het te storten bedrag kan afhankelijk van de situatie en door het nemen van bepaalde
maatregelen ter vergroening van de leefomgeving of door een sanering tot nul geminderd
worden. Een woningbouw initiatief kan daar bovenop geen aanspraak maken op middelen uit
het fonds.
Besteding binnen 5 jaar
In het Groenfonds worden financiële middelen afkomstig uit de toepassing van het beleid op
individuele initiatieven ‘geoormerkt’ ingeboekt, beheerd en besteed. Dat moet gebeuren
conform regels en voorwaarden. De besteding van middelen uit een individueel initiatief dient
binnen de termijn van 5 jaar plaats te vinden. Middelen uit meerdere initiatieven kunnen
gebundeld worden besteed in één project.
Plaats van besteding staat vast
De middelen die beheerd worden in het Groenfonds en afkomstig zijn van initiatieven in een
kern vloeien bij de besteding terug naar dezelfde kern.
Bestedingsdoel is ruim
Het doel van de besteding uit het Groenfonds is om bij te dragen aan een groene, gezonde,
toekomstbestendige leefomgeving. Hiermee is het mogelijk om te investeren in een breed
scala aan maatregelen. Het zwaartepunt zal naar verwachting liggen in de verbetering van
de bestaande openbare ruimte. Er valt dan te denken aan het ‘inzaaien van kruidenrijke
bermen’, ‘planten van bijenvriendelijke gewassen’, maar ook maatregelen die bijdragen aan
de aanpassing aan het veranderende klimaat.
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