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Geachte heer Roozen,

Op 24 augustus ontvingen wij uw oproep aan colleges van burgemeester en wethouders en

Gemeenteraden om niet te bezuinigen op groen.

Uw oproep begint met de zin: Steeds meer gemeenten werken bewust aan groene ambities. Daartoe

kunt u Den Haag ook rekenen. In woord en daad is onze gemeente actief. Met de Agenda Groen voor

de Stad heeft Den Haag natuurlijk kapitaal - de betekenis van het groen voor de leefkwaliteit van de

stad - tot leidend principe voor het groenbeleid gemaakt. Met de Nota's Stadsnatum' (die nu in de

vaststellingsprocedure zit) en Stadsbomen (die binnenkort in procedure gebracht wordt en waar u ook

een waardevolle bijdrage aan heeft geleverd bij de bespreking met de commissie Leefomgeving), geeft

Den Haag opnieuw invulling aan groene ambities.

Wij zetten onze inspanningen op het vlak van kennisontwikkeling samen met u voort. In onder meer

het Oogstfonds, I-Tree, Topsectorbeleid PPS, de City Deal Klimaatadaptatie en tal van andere gremia.

Ook werken wij fysiek in de stad aan onze groene ambities: bij gebiedsontwikkelingen, bij

herinrichtingen en natuurlijk in ons dagelijkse beheer en onderhoud. Zonder overdrijving durven wij

te stellen dat u Den Haag kunt rekenen tot de gemeenten die bewust werken aan groene ambities. Dat

blijft onze intentie ook in deze onzekere tijd.

Met de branchevereniging VHG en andere partners werken we de komende tijd graag samen om deze

ambities te voeden en verder uit te werken.
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