Aanbevelingen aan Kamerfractie over “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad”
PvdA-Netwerk Ruimte pleit i.v.m. de kabinetsformatie voor:
 grondpolitiek voor betaalbare woonruimte, met name in de vier grootste steden (in aansluiting
bij pleidooi partijvoorzitter Hans Spekman op 2 maart 2017 in Gouda)
 ruim baan voor bewonersinitiatieven voor “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad”
(voortbouwen op visienota van PvdA-kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi en campagneactiviteiten op 11 febr. in Gouda en 3 maart in Wageningen); daarbij verbinding zoeken met deze
“maatschappelijke beweging” (in aansluiting bij pleidooi partijvoorzitter Hans Spekman op 2
maart 2017 in Gouda)
 wetsvoorstel van PvdA en GroenLinks voor de Klimaatwet dat een raamwerk biedt voor
klimaatdoelen die een aanscherping zijn van het Klimaatakkoord van Parijs (zie
http://www.pvdanetwerkruimte.nl/wp-content/uploads/2017/03/Klimaatwet.pdf).
Om dit pleidooi nader uit te werken komt er een gezamenlijke bijeenkomst van PvdA-Netwerk
Ruimte, PvdA-Waternetwerk en PvdA-Huurdersnetwerk.
Uit te nodigen bij deze gezamenlijke bijeenkomst over ruimtelijk beleid i.v.m. de kabinetsformatie:
 PvdA-kamerleden Henk Leenders en Lutz Jacobi (visienota “Groen en water in de
(klimaatvriendelijke) stad”)
 Dijkgraaf en PvdA-lid Hans Oosters (voorzitter Unie van Waterschappen) i.v.m.
Investeringsagenda klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie van de gemeenten
(VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW).
 (aankomend) PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (financieel specialist), i.v.m. mogelijke
belastingmaatregelen bij financiële prikkels met geld om aan te sturen op klimaatvriendelijk
gedrag
 Staatssecretaris Martijn van Dam van EZ: ministerie van Voedsel?
 Brenda Horstra (Tuinbranche): bijdrage van marktpartijen zoals tuincentra aan leefbare, groene
en waterrijke omgeving en aan regenbestendige buurten
 partijvoorzitter Hans Spekman: bewonersinitiatieven voor “Groen en water in de
(klimaatvriendelijke) stad” als door PvdA te steunen maatschappelijke beweging
 Marnix Norder (voorzitter koepelorganisatie Aedes), i.v.m. rol woningcorporaties als
woningverhuurder en bij mogelijke “investeringen” in de openbare ruimte
 Burgemeesters Aboutaleb (Rotterdam) en Van der Laan (Amsterdam), i.v.m. voldoende ruimte
voor “Groen en water in de (klimaatvriendelijke) stad” bij behoefte aan meer woningbouw
 Deskundigen zoals Wageningse stadslandbouw-onderzoekers Jan Eelco Jansma en Jan-Willem
van der Schans
Aandachtspunten bij ruimtelijk beleid in komende kabinetsperiode:
 Investeringsagenda klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie van de gemeenten
(VNG), provincies (IPO) en waterschappen (UvW).
Zij willen samen met het Rijk en samen met bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties
werken aan drie nationale programma’s gericht op energietransitie, klimaatadaptatie en
circulaire economie. Het gaat om economisch urgente, sociaal-maatschappelijk ingrijpende en
tegelijkertijd innovatief kansrijke opgaven. De VNG, het IPO en de UvW vragen het Rijk een













financiële impuls voor investeringen om de aanpak van deze opgaven te versnellen en regionale
uitvoeringskracht en kennisontwikkeling te organiseren.
Wetenschapsbeleid; bijdrage van universiteiten aan het (helpen) ontwikkelen van de nodige
nieuwe fysieke maatregelen voor inpassing van groen en waterberging in bestaande steden.
mogelijke belastingmaatregelen bij financiële prikkels om met geld aan te sturen op
klimaatvriendelijk gedrag
bijdrage van marktpartijen zoals tuincentra aan een leefbare, groene en waterrijke omgeving en
aan regenbestendige buurten.
stadslandbouw, waarbij stedelijk gebied en groen steeds meer door elkaar heen lopen;
consumenten gaan vaker hun eigen voedsel produceren. Voedselketens worden zo steeds korter
en worden bij toenemend hergebruik van reststoffen voedselcirkels.
toegang tot natuur en terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen, d.w.z. meer
ziekte en sterfte bij lagere inkomensgroepen
sociaal ondernemerschap bij stadsboerderijen; bijdragen aan werkgelegenheid, aan toegang tot
de arbeidsmarkt, aan de ontwikkeling van bijv. zorgkinderen en aan het bijsturen van ontspoorde
jongeren
plaats van groen in de stad in innovatiebeleid (topsector Tuinbouw en topsector Agri)
landbouwparken als nieuwe categorie in ruimtelijk beleid (landbouw + recreatie + biodiversiteit),
ministerie van Voedsel (voor inbedding in ruimtelijk, economisch, innovatie-, sociaal en
zorgbeleid)
rol woningcorporaties als woningverhuurder (bijv. opvang hemelwater, voorlichting en
facilitering huurders bij vergroening)
(weer) meer ruimte maken voor woningcorporaties om te kunnen “investeren” in vergroening
van de publieke ruimte

