
Artikel 40-vragen: Subsidie voor natuur in de stad

Indiener: Pieter Groenewege, Partij voor de Dieren

Datum: 10 oktober 2022

Aan het college van burgemeester en wethouders,

De provincie Zuid-Holland verstrekt subsidies voor projecten die meer natuur in stedelijk gebied

in Zuid-Holland realiseren
1
. Deze projectsubsidie ‘Natuur in de stad’ kan tot en met 15 oktober

2022 worden aangevraagd. Subsidiabele projecten moeten bijdragen aan de populaties

inheemse plant- en diersoorten in de bebouwde kom van steden en dorpen in Zuid-Holland.

Deze subsidie sluit mooi aan op de doelstelling van het college om de stad te vergroenen. In het

coalitieakkoord staat immers: “Ook zorgen we voor meer en gevarieerder groen in de wijken zelf.

Daarmee brengen we de groene verbindingen tot aan de voordeur. De verbindingen hebben ook

als doel de biodiversiteit te bevorderen.
2
”

Overeenkomstig art. 40 van het Reglement van orde stelt het raadslid Pieter Groenewege, Partij

voor de Dieren, de volgende vragen:

1. Welke projecten initieert het college tijdens deze coalitieperiode om meer natuur in de

stad te realiseren? Indien deze nog niet allemaal bekend zijn, welke zijn al wel bekend of

zijn in voorbereiding?

2. Heeft het college voor (een deel van) deze projecten de hierboven genoemde

projectsubsidie ‘Natuur in de stad’ van de provincie Zuid-Holland aangevraagd? Zo ja,

kan het college uiteenzetten welke subsidies zijn verleend? Zo nee, waarom niet?

3. Heeft het college ook andere subsidies voor het realiseren van meer groen in de stad

aangevraagd? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

4. Op welke manier houdt het college in de gaten welke subsidies beschikbaar zijn voor het

realiseren van zijn beleidsdoelstellingen?

5. Hanteert het college streefgetallen voor natuur in de stad, met toetsbare tussendoelen?

Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

Pieter Groenewege

Partij voor de Dieren
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https://cms.dordrecht.nl/Bestuur/Overzicht_Bestuur/Politiek_akkoord_2022_2026_Samen_bouwen_aan_
een_sterk_en_groen_Dordrecht (p. 8)

1 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR679179/1
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