
 
 

Schriftelijke vraag1: 
 
Vraagnummer: S- (griffie geeft nummer) 
 
Datum indiening: 30 maart 2020 
 
Onderwerp:  Meer groen in de wijk levert geld en betrokkenheid op 
 
Naam indiener: Hanno Krijgsman (GroenLinks) 
 
 
Aan de leden van het college van Burgemeester en Wethouders, 
 
Inleiding/Aanleiding: 
Uit het rapport ‘Stedenbouw, gezondheid en Welzijn. Wat een samenwerking van 
stedenbouw en sociale wetenschap kan bijdragen.’ 
(https://www.lucbos.eu/assets/files/200115-stedenbouw-gezondheid-en-welzijn-lr.pdf) blijkt 
dat in een wijk met 3600 inwoners een besparing van 1,5 miljoen euro per jaar gerealiseerd 
kan worden, door het toepassen van 10% meer groen in de wijk en ingrepen die sociale 
cohesie vergroten. 
Volgens dit rapport, dat gebaseerd is op ingrepen in Deventer en het effect ervan op 
bewoners, maakt meer groen de fysieke leefomgeving aantrekkelijker en brengen 
burgerinitiatieven en inspraak inwoners in beweging en verhogen die de betrokkenheid. Dit 
vertaalt zich volgens het rapport duidelijk terug naar de gezondheid en het welzijn van 
bewoners in een wijk en de sociale cohesie, wat uiteindelijk minder gemeentelijke kosten met 
zich meebrengt, met name in de jeugdzorg en zorg aan mensen die mede als gevolg van 
eenzaamheid somatisch ziekten hebben. 
Toch wordt er bij ontwikkeling van wijken te weinig rekening gehouden met de belangrijke 
bijdrage van een groene omgeving aan de gezondheid van bewoners. Volgens het rapport 
komt dit doordat de ontwikkeling van wijken steeds meer aan marktpartijen wordt 
overgelaten; de rol van overheid beperkt zich tot die van ondersteuner. Het thema krijgt 
hierdoor onvoldoende aandacht en er wordt vooral met financiële kosten en baten rekening 
gehouden. De immateriële kant wordt minder belicht. 
Naast meer gezondheid levert groen in de week een bijdrage aan het voorkomen van 
hittestress en aan waterberging (klimaatadaptatie) 
 
GroenLinks wil graag weten in hoeverre de relatie tussen groene omgeving en gezondheid 
van bewoners meespeelt in het ruimtelijk beleid. 
 
 
Onze vragen; dringend verzoek aan het college: wilt u bij de beantwoording van deze vragen 
de inleiding/aanleiding opnemen, zodat het voor de lezers duidelijk is waar het over gaat? 
  

1. In hoeverre herkent het college de uitkomsten van het rapport? 
 

 
1 Middels schriftelijke vragen kan een raadslid het college of de burgemeester om inlichtingen vragen. Deze 
inlichtingen kunnen zowel geagendeerde als niet geagendeerde punten betreffen. De gebruikelijke termijn om de 
vragen te beantwoorden is 30 dagen. 
Schriftelijke vragen worden schriftelijk ingediend bij de voorzitter (en griffier) van de raad. Deze zorgt voor 
verzending naar de portefeuillehouder en verspreiding van het antwoord van de portefeuillehouder. 



2. In hoeverre zijn de uitkomsten van het rapport, dat is gebaseerd op ingrepen in 
Deventer, ook van toepassing op de situatie in Overbetuwe? Indien dit minder of niet 
het geval is, wat zijn de redenen hiervoor? 

 
3. Op welke wijze is het belang van een groene omgeving voor de gezondheid van 

bewoners en de sociale cohesie in een wijk (en daarmee ook de zorgkosten) én het 
belang van een groene omgeving voor goede klimaatadaptatie concreet zichtbaar bij 
ruimtelijke plannen en het opstellen van bestemmingsplannen in Overbetuwe? 

 
4. In hoeverre herkent het college de conclusies uit het rapport dat de ontwikkeling van 

wijken steeds meer aan marktpartijen wordt overgelaten, waardoor er vooral met 
financiële kosten en baten rekening wordt gehouden en de immateriële kant minder 
wordt belicht? 
 

5. Op welke manier stuurt de gemeente projectontwikkelaars momenteel om minimale 
hoeveelheden groen in een wijk aan te leggen? Welke hoeveelheid groen per 
huishouden houdt de gemeente daarbij aan? Gaat het hierbij om minimumwensen of 
minimumeisen? 

 
6. In hoeverre is het college bereid om, in het belang van de gezondheid, de sociale 

cohesie en de klimaatadaptatie, voor de hoeveelheid groen in de wijk harde 
randvoorwaarden te stellen bij ruimtelijke plannen en het opstellen van 
bestemmingsplannen? Op welke manier gaat het college dit doen en welke eisen 
gaat het college daarbij stellen? 

 
 
Gelieve hierop zo spoedig mogelijk een antwoord te geven, 
 
Ondertekening: 
 
Hanno Krijgsman (GroenLinks) 


