Vragen vanuit de raad aan het college:
A. Schriftelijke vragen ex artikel 36 RvO
B. Schriftelijke vragen ter mondelinge beantwoording in de raad
C. Technische vragen (s.v.p. datum commissie- en/of raadsvergadering vermelden).
D. Overige technische vragen (vragen die geen betrekking hebben op een voorliggend
raadsvoorstel of onderwerp op de commissieagenda; beantwoording binnen 30 dagen)

Categorie: A / B / C / D (doorhalen wat niet van toepassing is)
Onderwerp: Groene Stad Challenge
Naam en fractie: M. van Aken (GroenLinks)
Afdeling: ……….. (door organisatie in te vullen)
Contactpersoon: …………… (door organisatie in te vullen)
Inleiding/Aanleiding:
Groene steden en dorpen dragen bij aan het opvangen van klimaatverandering, het herstel van
biodiversiteit en de bevordering van de gezondheid van bewoners. Zevenaar wil net als vele
andere gemeenten vergroenen. De vraag is alleen hoe?
De Groene Stad Challenge (groenestadchallenge.nl) kan hierbij helpen. Dit initiatief is gestart in
2021 en het brengt de groenpotentie in de woonomgeving in beeld door de bebouwde kernen
van een gemeente te analyseren tot op buurtniveau (50 cm nauwkeurig). Hiervoor worden naast
databronnen van PDOK, luchtfoto’s, de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de
meest recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt.
Via de Groene Stad Challenge wordt inzichtelijk hoe groen in de woonkernen is verdeeld en
hoeveel openbaar groen er per inwoner beschikbaar is. Ook wordt inzichtelijk wat de kwaliteit van
het stedelijk groen is en hoe groen tuinen zijn. Met dit inzicht kan gericht worden gewerkt aan
versterken van de biodiversiteit en klimaatadaptatie.
Deelname kost €5000,- Naast waardevolle informatie over het groen in de eigen gemeente, levert
het kansen voor publiciteit en bewustwording bij inwoners van Zevenaar en hopelijk een hoge
eindklassering in de ranglijst met deelnemende gemeenten.
De uitslag van de eerste Groene Stad Challenge is 24 januari 2022 bekend gemaakt. Ruim 100
gemeenten hebben deelgenomen. Gemeente Zevenaar niet.

Vraag/Vragen:
1. Was gemeente Zevenaar in 2021 op de hoogte van de Groene Stad Challenge?
als antwoord op vraag 1 = ja
2. Waarom is dan afgezien van deelname?
als antwoord op vraag 1 = nee
3. Is inmiddels gekeken naar inhoud en doelstelling van de Groene Stad Challenge?
4. Wat is de indruk van dit initiatief?
5. Vindt de portefeuillehouder dat de informatie en het inzicht die deelname aan Groene Stad
Challenge oplevert, meerwaarde hebben ten opzichte van de reeds bestaande informatie
binnen gemeente Zevenaar? Bijvoorbeeld ten aanzien van het gericht oppakken van de
opgaven op het gebied van versterking biodiversiteit en klimaatadaptatie.
6. Is het college bereid deel te nemen aan de Groene Stad Challenge 2022?

