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    Directie Platteland 

Geachte Voorzitter, 
 
Dit kabinet is van mening dat groen een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen 
van grootstedelijke vraagstukken. Om deze reden wil het kabinet ervoor zorgen dat iedere 
stadsbewoner groen in de nabije omgeving beschikbaar heeft. Door parken, plantsoenen 
en groenstroken te verbeteren en door de verbinding tussen de stad en de natuur-
gebieden eromheen te versterken. Een mooie ambitie, die natuurlijk alleen slaagt met de 
inzet van zowel de politiek en de verschillende overheden als betrokken maatschappelijke 
partijen. Vandaar dat ik u van harte uitnodig voor de bestuurdersconferentie “Vitale stad, 
Groene stad” op 7 juni 2007 in Zwolle. 
 
Op 1 februari 2006 organiseerde LNV in samenwerking met het ministeries van VROM en 
BZK, en met de G4, de G27, Alterra en het Kenniscentrum Grote Steden de bestuurs-
conferentie “Steden en rijk: groene partners”. Ter gelegenheid van deze bijeenkomst 
ondertekenden de grote steden en het Rijk een intentieverklaring, waarin werd 
afgesproken meer aandacht te besteden aan groen in en rondom de stad1. Bovendien 
spraken de partners af om de goede intenties van het programma Groene Partners in het 
voorjaar van 2007 te evalueren en van nieuwe impulsen te voorzien. De bestuurders-
conferentie van 7 juni a.s. is de invulling van die afspraak. 
 
Bij de bijeenkomst in februari 2006 bestonden de groene partners uit vertegenwoordigers 
van Rijk en steden. Inmiddels zet het programma Groene Partners sterk in op verbreding 
naar het regionale niveau, naar andere maatschappelijke opgaven - zoals integratie, 
gezondheid en vestigingsklimaat - en dus ook naar andere partijen. Voor de bestuurders-
conferentie betekent dit dat niet alleen Rijk en steden, maar ook de politiek, provincies, 
maatschappelijke partners en een vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven worden 
uitgenodigd. 
 

                                                       
1 De Tweede Kamer is het afgelopen jaar onder meer geïnformeerd over de betekenis van groen voor 
grootstedelijke vraagstukken, via de brieven “Recht op groen 30647, nr. 2”, “Vinex 27562, nr. 10 en “Mooi 
Nederland 30800 XI, nr. 88”.   
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De bestuurdersconferentie vindt plaats in Zwolle - onlangs bekroond met de titel 
‘Groenste stad van Europa’ - en duurt van circa 12.00 tot 16.30 uur. In de meegestuurde 
uitnodiging leest u meer details over het programma. We rekenen op een enerverende 
bijeenkomst, waarin we de aandacht voor (stedelijk) groen een flinke stimulans kunnen 
geven. Dat kan natuurlijk alleen als de belangrijkste betrokkenen acte de présence geven.  
Ik wil de leden van de vaste commissies voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer én Wonen, Wijken en Integratie, 
graag mede namens mijn collega’s van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer én Wonen, Wijken en Integratie uitnodigen aan de conferentie deel te 
nemen. 
 
DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN  
VOEDSELKWALITEIT, 
 
 
 
 
G. Verburg 
 



Uitnodiging
Bestuurdersconferentie 
Donderdag 7 juni 2007, 12.00 – 17.00 uur
Ecodrome, Zwolle
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Goed v� r economie, gezondheid, integratie en milieu
Met: minister Gerda Verburg van LNV, Wethouders Marijke Vos (Amsterdam) 
en Lucas Bolsius (Rotterdam); namens maatschappelijke partners: Clémence 
Ross-Van Dorp (NISB) en Marien de Lange (Mitros), topkok Jonnie Boer van 
driesterrenrestaurant De Librije.



Parken, plantsoenen, speelweides, natuur-

gebieden vlakbij de stad; ieder mens houdt 

ervan om in de buurt van planten en dieren 

te wonen. Bewoners van steden vragen 

daarom nadrukkelijk om meer aandacht 

voor groen in en nabij hun stad. Het is aan 

overheden, maatschappelijke partners 

en marktpartijen om iets met die roep om 

groen te doen. Daar is ook alle aanleiding 

toe. Want wist u dat groen aantoonbaar 

bijdraagt aan een betere gezondheid, meer 

sociale samenhang, een aantrekkelijker 

vestigingsklimaat voor ondernemingen, 

mooiere natuur en een beter milieu? Dit 

kabinet wil daarom inzetten op ‘groen om 

de hoek’ voor iedere stadsbewoner, via 

verbetering van groen in de stad én via 

versterking van de verbinding tussen stad 

en platteland.

Groen biedt veel meer kansen en mogelijkheden dan we tot nu toe benutten. We zetten 
de belangrijkste vier voor u op een rij.

Gezondheid Groen biedt ontspanning en verlaagt stress. Slim ingerichte, groene 
wijken zorgen ervoor dat bewoners meer bewegen. Vooral kinderen spelen vaker buiten 
als er groen in hun omgeving is. Gerichte beplanting helpt fi jnstof te fi lteren en zo de 
luchtkwaliteit van de stedelijke omgeving te verbeteren.

Integratie en sociale samenhang Groen biedt ontmoetingsplekken voor 
buurtbewoners, met name belangrijk voor kinderen, jongeren en ouderen. Samen met 
stadsbewoners werken aan openbaar groen in hun eigen omgeving, draagt bij aan 
onderling contact en daarmee de cohesie in de buurt. Ook in probleemwijken.

Economie Groen rondom huizen verhoogt de kwaliteit van de wijk en de waarde van de 
woningen. Groen zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor kennisintensieve 
bedrijven.

Milieu Groen kan geluidsoverlast verminderen, helpt tegen verdroging van de bodem 
en fi ltert regenwater dat terechtkomt in grachten en singels. Groen dempt op warme 
dagen de temperatuur in de stad. Bomen en planten zetten het schadelijke CO2 (mede-
verantwoordelijk voor de klimaatverandering) om in zuurstof.
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U bent van harte uitgenodigd voor de bestuursconferentie Vitale stad, groene stad die plaatsvindt in Zwolle, 
de Groenste Stad van Europa. Minister Verburg geeft de kabinetsvisie op groen voor stadsbewoners en u 
hoort over ervaringen uit enkele steden. Gezamenijlk gaan we na wat er nodig is om de kwaliteit van groen 
in en rondom steden te versterken.

 

wordt georganiseerd door het 
programma Groene Partners. 
Daarin zijn de ministeries van 
LNV, BZK en VROM, de 31 grote 
steden, de twaalf provincies 
en maatschappelijke partners 
verenigd om een extra impuls 
te geven aan groen in en nabij 
de stad.

Programma

 Het globale programma is als volgt.
12.00 Ontvangst met lunch, verzorgd door topkok Jonnie Boer van driesterrenrestaurant De Librije
13.00 Welkomstwoord door burgemeester Henk Jan Meijer van Zwolle
13.15 Eerste inhoudelijke deel met onder meer minister Gerda Verburg van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (LNV) en wethouder Marijke Vos van Amsterdam.
14.15 Korte pauze
14.45 Tweede inhoudelijke deel met onder meer Clémence Ross-Van Dorp (directeur van het Nederlands 

Instituut voor Sport en Bewegen) en Marien de Lange (directeur woningbouwcorporatie Mitros).
16.00 Slotwoord door wethouder Lucas Bolsius van Rotterdam 
16.15 High tea, verzorgd door Jonnie Boer.
17.00 Einde.

 De bestuurdersconferentie staat onder voorzitterschap van Sandra Rottenberg.
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Locatie en bereikbaarheid

De bestuurdersconferentie vindt plaats in het Ecodrome, Willemsvaart 19, Zwolle. 

Openbaar vervoer

Het Ecodrome ligt op loopafstand (ruim 10 min) van NS-station Zwolle. Neem vanaf het station uitgang Zuid, 

steek het Lübeckplein over en ga rechts af de Koggelaan op, deze helemaal uitlopen via Koggetunnel (fi ets/

voetgangers tunnel) onder het spoor door, direct links ligt het Ecodrome.

Auto

Neem vanaf de A28 afslag Zwolle-Zuid (18). Richting centrum (N337), tweede verkeerslicht links (Nieuwe 

Veerallee, richting Centrum). Na circa 500 meter ligt Ecodrome Zwolle aan uw rechterhand.

Aanmelden

We horen graag of u erbij bent! Meld u svp aan bij het programmasecretariaat Groene Partners, voor deze 

bestuurdersconferentie ondergebracht bij de Stichting Recreactie Kennis- en Innovatiecentrum. Aanmelden 

kan via mail, m.van.loon@KICrecreatie.agro.nl, of via de telefoon: 070 - 427 54 54. Voor vragen over de 

bijeenkomst kunt u zich richten tot Marianne van den Boogaart, programmaleider Groene Partners, mail 

m.e.b.van.den.boogaart@minlnv.nl, telefoon 070 - 888 32 07.
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