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Geachte heer G. Verbruggen,
In uw brief van 3 februari 2021 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over
'Struikrovers'.
Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:
In uw inleiding stelt u: “De komende jaren worden veel woningen gebouwd. De focus ligt hierbij vooral
op inbreiden. Het groen dat doorgaans bij sloop- en bouwwerkzaamheden wordt verwijderd is in
meerdere opzichten waardevol. Vanuit de circulaire gedachte kunnen deze planten ook op een andere
plek een bijdrage leveren aan het versterken van de biodiversiteit en de beeldkwaliteit.
In andere steden zijn er al initiatieven waarin mensen de gelegenheid wordt geboden om voorafgaand
aan sloop- en bouwactiviteiten planten ‘te redden’. Een van die initiatieven wordt onder de noemer
‘Struikroven’ georganiseerd. Het ‘struikroven’ leidt ook tot een ontmoeting van mensen met een zelfde
interesse en levert een bijdrage aan het versterken van de gemeenschapszin in wijken en dorpen.”
Vraag 1:

Is het College bekend met initiatieven waarbij mensen zelf planten mogen
verzamelen voorafgaand aan sloop- en bouwactiviteiten, zoals ‘Struikroven’?

Antwoord:

Jazeker. Wij zijn bekend met dergelijke initiatieven. Recent nog in de uitvoering
van het Wijkplan Boschveld. Voorafgaand aan het bouwrijpmaken ten behoeve
van de nieuwbouw op de locatie van de school “Het Boschveld” zijn
buurtbewoners in de gelegenheid gesteld om planten uit de vml. Pastorietuin te
halen.

Vraag 2:

Is het College het met D66 eens dat dergelijke initiatieven een bijdrage leveren
aan het behoud en eventuele versterking van de biodiversiteit en de sociale
cohesie in de wijken en dorpen?

Antwoord:

Ja, daar zijn wij het mee eens. Het hergebruiken van volwassen plantmateriaal
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draagt zeker bij aan de versterking van de biodiversiteit. Het samen verdelen
van de planten heeft zeker een sociale betekenis. Daarbij zoeken wij actief naar
mogelijke initiatiefnemers. Zo is in Boschveld het ‘struikroven’ georganiseerd
samen met de initiatiefnemers van de Boschveldtuin en het OBB.
Vraag 3:

Ziet het College mogelijkheden om bij sloop- en bouwactiviteiten op eigen
gronden of bij andere initiatiefnemers (woningcorporaties, projectontwikkelaars,
e.d.) dergelijke initiatieven te ontplooien en/of te promoten?

Antwoord:

Wij zien hiervoor zeker mogelijkheden, daar waar waardevol groen op
bouwlocaties aanwezig is. Indien mogelijk zal dit waardevol groen behouden
moeten blijven. Indien dit niet mogelijk is zullen wij bij woningcorporaties en
projectontwikkelaars er op aandringen initiatieven als het ‘struikroven’ ruimte te
geven en dit samen met de buurt te organiseren.

Vraag 4:

Is het College het met D66 eens dat dergelijke initiatieven een aanvulling
kunnen zijn op de maatregelen in het nieuwe Uitvoeringsprogramma ’sHertogenbosch Groen en Klimaatbestendig?

Antwoord:

Alle initiatieven, groot en klein, dragen bij aan een groener en klimaatbestendig
’s-Hertogenbosch, mits deze passen in de financiële kaders van het
uitvoeringsprogramma.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens het college,
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers
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