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aan de Heer P.H. Donner, formateur 

Stadhuis 

Spui 70, 2511 BT Den Haag 

per e-mail aan fractievoorzitters en fracties van D66, VVD, Groen Links, Partij van de Arbeid en CDA, 

de heer R. van Asten, de heer A. Mulder, Mevrouw M. Vavier,  de heer M. Balster en de heer H. Bredemeijer 

cc overige fracties van de Gemeenteraad 

 

        Den Haag, 31 mei 2022 

 
Onderwerp: Voorstellen AVN voor het nieuwe Coalitieakkoord 
 

Geachte heer Donner, fractievoorzitters en fracties van D66, VVD, Groen Links, PvdA en CDA,  
de heer van Asten, de heer Mulder, mevrouw Vavier, de heer Balster en de heer Bredemeijer,  
 
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor Den Haag en omstreken komt al 95 jaar op voor 
natuur in Den Haag. 
 
We hebben gelezen dat uw vijf partijen van start zijn gegaan met inhoudelijke gesprekken over het 
nieuwe stadsbestuur, met begeleiding van de heer Donner als formateur. 
Daarbij vinden wij het cruciaal dat niet alleen de setting van de gesprekken, de stadskwekerij, maar ook 
de inhoud, groen zal zijn.  

Daarom vragen wij u onderstaande bouwstenen in het coalitie akkoord op te nemen.  

Elke keer als bewoners wordt gevraagd wat zij belangrijk vinden voor de stad komt daar uit:  natuur en 
groen. Zie de laatste stadskrant over de 'proef themastemmen' (3000 deelnemers uit vier wijken). Als 
voorbereiding op de omgevingsvisie hield de gemeente Den Haag een enquête over de toekomst. 87% 
vond dat er meer ruimte moet komen voor ‘groen en natuur in Den Haag, ook binnen loopafstand van 
mijn woning’. In eerdere enquêtes in Zuidwest gaven bewoners natuurlijk groen in de enquête de 
hoogste score. En ook in de Spoorzone koos 68% voor groen en natuur, als antwoord op de vraag waar 
extra ruimte voor moest komen. 

We hebben voor de verkiezingen de verschillende partijprogramma’s vergeleken op punten die van 
belang zijn voor natuur en groen. De resultaten van deze vergelijking vindt u in de bijlagen (of anders 
ook op onze website https://avn.nl/haagwinde/gemeenteraadsverkiezingen/). Op dit belangrijke 
onderwerp zal het zeker mogelijk zijn onderling overeenstemming te bereiken, en ook steun te krijgen 
van andere fracties. Zodat Den Haag een prachtige groene stad zal blijven. 

Uiteraard zijn wij gaarne bereid onze voorstellen toe te lichten. 

Met vriendelijke groeten, 
 
Dick Ooms    Caroline de Jong 
Voorzitter AVN   Secretaris AVN 
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Voorstellen van de AVN als bouwstenen voor het coalitieakkoord 2022:  

• Voortzetten van het huidige beleid van de Gemeenteraad (Agenda Groen 2016) voor het duurzaam in 
stand houden en versterken van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur (SGH)*. Daar zeker niet bouwen. 
Ook geen nieuw spoor erdoor op maaiveld.  
 

• Het groen- en natuurbeleid stevig verankeren in de omgevingsvisie, opdat het concreet wordt gemaakt 
in duidelijke regels en in een heldere plankaart voor het omgevingsplan. 
 

• Naast bestaande natuur- en groenstructuren groene buffergebieden creëren en handhaven, zoals 
volkstuinen, groene wijken, met groen omzoomde sportvelden. Daar ook de aanleg van op het groen 
aansluitende groene of bruine daken en verticaal groen bevorderen. 
 

• Waar mogelijk bestaande groene gebieden met elkaar verbinden met grondgebonden groen. Waar dat 
niet kan mogelijkheden onderzoeken hetzelfde te bereiken met natuurinclusief bouwen. 
 

• Alle ruimtelijke ontwikkelingen planmatig zo natuurinclusief mogelijk uitvoeren. Hierbij worden de 

natuurdoelstellingen in een zo vroeg mogelijk stadium bepaald. 

 

• Er bij verdichting rekening mee houden dat er meer druk komt op het bestaande groen,  en dat dan 
meer groen nodig is, en meer handhaving in en onderhoud van het bestaande groen. 
 

• De verstedelijkingsopgave dient gepaard te gaan met de ontwikkeling van nieuw robuust gebied met als 
hoofdfunctie natuur. 
 

• Voldoende middelen uittrekken in de begroting om te investeren in de uitvoering van groenbeleid en 
onderhoud, bijv. voor aanleg van meer groen en onderhoud ervan (Binckhorst, CID), groene pleinen, 
boswachters enz. 
 

• Inhalen van de grote achterstand die is ontstaan bij de herplant van straatbomen. 
 

• Een stop invoeren op padelbanen naast Natura 2000/SGH. De geluidsoverlast verstoort natuur en 
wandelaars. Beschouw padelbanen, net als andere gemeentes doen, als bouwwerken, niet als 
sportvelden. En verplicht maatregelen om te voorkomen dat vogels tegen wanden vliegen. 
 

• Geen toename en zo mogelijk minder evenementen toelaten in groengebieden. Vuurwerk bij  
evenementen, en consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling verbieden. 
 

• Een ‘groen’ strand bevorderen door geen verdere toename van het aantal strandhuisjes toe te staan, en 
nog beter:  de pilot beëindigen. En evenmin jaarrondexploitatie van strandtenten naast Natura 2000-
gebieden toe laten.  
 

• Groene tuinen bevorderen, bijvoorbeeld door maatregelen te onderzoeken zoals die in Duitsland zijn 
ingevoerd: een belasting op bebouwd/verhard oppervlak, waarvan groene/bruine daken worden 
afgetrokken.  
 
*Dat zijn de grote groengebieden en de ecologische verbindingszones ertussen 
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