Aan de leden van de gemeenteraden in Nederland
Betreft: opdracht aan Oogstfonds
Geachte gemeenteraadsleden,
Deze maand neemt u de behandeling van de gemeentebegroting 2020 ter hand. Daarbij
beslist u welke lokale kansen en problemen u wilt verzilveren c.q. aanpakken.
Ongetwijfeld is in uw discussies ook de vergroening van onze leefomgeving een van de
belangrijkste onderwerpen. Het stedelijk groen en de stadsbomen staan iedere dag, de
hele dag, te multitasken. Ze leggen onder andere CO2 vast, vangen fijnstof af, houden
hemelwater vast, koelen de stad en zorgen voor leven en meer biodiversiteit in de stad.
Daarnaast is er toenemend besef dat een groene leefomgeving bevorderlijk is voor de
volksgezondheid. In maatschappelijke baten levert groen niet alleen meer op dan de
jaarlijkse beheerkosten, maar het leidt ook tot een flinke besparing in andere dossiers.
Om het stedelijk groen en de stadsbomen optimaal te laten presteren, is het belangrijk
dat we vakmanschap, kennis en toegepast wetenschappelijk onderzoek verbinden, zodat
we weten wat werkt. Stichting Oogstfonds is in september 2018 opgericht om financiële
krachten te bundelen en zo robuuste antwoorden te kunnen vinden op vragen die in alle
gemeenten leven:
Welk groen moeten we toepassen met het oog op klimaatverandering?
Hoe moeten we de aanplant ontwerpen en toepassen?
Hoe kunnen we nieuwe ziekten en plagen (zoals de processierups) aanpakken?
Hoe kunnen we invasieve exoten het hoofd bieden?
Vragen waar alle gemeenten mee te maken krijgen en die niet binnen een gemeente
kunnen worden onderzocht en opgelost.
Daarom dagen we u uit ……..
Ziet u kans om bij de begrotingsbehandeling eenmalige budgetten – groot of klein- vrij te
maken? Geef dan een onderzoeksopdracht aan het Oogstfonds. Wij bundelen de vragen
en opdrachten en zorgen ervoor dat we samen verder komen.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van het Oogstfonds,

Maarten Loeffen
Directeur Vereniging Stadswerk Nederland
Over Oogstfonds
In Stichting Oogstfonds zijn zowel gemeenten, groenbedrijven als boomkwekers vertegenwoordigd. Isabelle
Diks, tweede kamerlid voor Groenlinks en oud-wethouder van de gemeente Leeuwarden, is voorzitter. Een
breed samengestelde adviesraad adviseert het bestuur over onderzoeksvragen en – voorstellen. Vereniging
Stadswerk draagt zorg voor het beheer van het Oogstfonds.
Méér weten?
Neem contact op met Vereniging Stadswerk Nederland via info@stadswerk.nl of telefonisch via 0318-692721.
Vraag naar Marcelle Verhoeven of Maarten Loeffen.

