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Toelichting en vragenlijst

Toelichting
Eindhoven heeft de ambitie om een leefbare, gezonde en klimaatadaptieve stad te zijn als
basis voor een sterk vestigingsklimaat in het hart van de Brainport. Een goede groenstructuur
is een basisvoorwaarde hiervoor. De waarde van groen voor de stad is evident. Het
gemeentelijk groenbeleid is gericht op het duurzaam veiligstellen en ontwikkelen van een
kwalitatief hoogwaardige groenstructuur met daarin passende functies.
De gemeente hecht grote waarde aan de kwaliteit van de stad die tot uiting komt in de
waarde van het groen voor natuur, klimaat/milieu, water, productie, recreatie, identiteit. Dit
zijn belangrijke waarden voor de stad om te beschermen en bevorderen.
Het Groenbeleidsplan 2017 (vastgesteld door Raad d.d. 31 januari 2017) bevat een
‘Procesafspraak groenplannen’. Die luidt als volgt: “Bij (her)ontwikkeling van gebouwen of
gebieden moet de initiatiefnemer een groenplan opstellen. Dit bevat een toelichting van de
groene inrichting in het plan. Hierin komt niet alleen de groene inrichting op maaiveld en evt.
dak en gevel aan bod, maar is ook rekening gehouden met de beschikbare boven- en
ondergrondse ruimte, vooral bij bomen. Uitgangspunt is steeds: kwalitatief en duurzaam
groen en zo min mogelijk verharding. Het plan moet argumenten bevatten, waarom
verharding wordt toegepast. Als het groenplan niet voldoet, wordt in samenwerking met de
afdeling Groen gezocht naar een passende oplossing, en/of is de Groencompensatieregeling
van toepassing.”
Bij een ruimtelijk initiatief vragen wij u, vanuit deze afspraak, om in een groenplan te laten
zien hoe u omgaat met de aanwezige groenwaarden. In het bijzonder vragen we u om aan te
geven hoe u het aanwezige groen inpast in uw plannen en/of hoe u het aanwezige groen
compenseert wanneer het door de ontwikkeling die u beoogt wordt aangetast.
Ter inspiratie bieden we u documenten aan met voorbeelden van de toepassing van groen,
zoals het Inspiratieboek Nature Based Solutions (Unalab).

Vragenlijst groenplan
In het groenplan geeft u antwoord op de volgende vragen:
Is er sprake van aantasting en compensatie?
1. wordt het huidige groen volledig en onaangetast ingepast binnen nieuwe ontwerp?
- zo ja, wat is het ontwerp? (kaartbeeld)
- zo nee, ga door naar volgende vraag.
2. wordt het huidige groen gecompenseerd binnen het plangebied?
- zo ja, wat is het ontwerp? (kaartbeeld) Ga verder naar vraag 4.
- zo nee, ga door naar volgende vraag.
3. wordt het groen gecompenseerd op een alternatieve locatie?
- Zo ja, waar is die locatie en wat is het ontwerp? (kaartbeeld) Ga verder naar vraag 4.
- Zo nee, u moet zorgen voor financiële compensatie (neem contact op met de gemeente).
Beschrijving bestaande situatie
4. hoeveel groen is nu aanwezig in m2 op maaiveld, gevel en/of dak? (tabel met oppervlak m2)
5. uit welke soort/type groen/begroeiing/beplanting bestaat het huidige groen? (tabel met m2,
kaartbeeld en beschrijving);
6. wat is de huidige kwaliteit van het aanwezige groen op basis van de verschillende waarden?
(beschrijving);

natuur: ecologie/biodiversiteit;

klimaat/milieu en water: klimaatbestendigheid/adaptatie;

productie en recreatie: gebruikswaarde;

identiteit: cultuurhistorie en belevingswaarde.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Beschrijving nieuwe situatie
hoeveel groen terug komt op maaiveld, gevel en/of dak? (oppervlak m2);
uit welke soort/type groen/begroeiing/beplanting bestaat het nieuwe groen? (tabel met m2,
kaartbeeld en beschrijving);
hoe komen de bestaande kwalitatieve waarden terug op het gebied van (beschrijving):

natuur: ecologie/biodiversiteit;

klimaat/milieu en water: klimaatbestendigheid/adaptatie;

productie en recreatie: gebruikswaarde;

identiteit: cultuurhistorie en belevingswaarde?
hoe sluit het nieuwe groen aan op de bestaande groenstructuur? (beschrijving en
kaartbeeld);
op welke termijn wordt het nieuwe groen aangelegd?
door wie en hoe gaat het nieuwe groen beheerd worden? (beschrijving)
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