JAARVERSLAG

2020

1

JA ARVERSL AG 2020

Ò

INHOUD

2

JA ARVERSL AG 2020

3

4

12

13

Voorwoord

Typerende
projecten 2020

Bijeenkomsten
in 2020

Bomencompensatiefonds

15

18

20

22

Werkplan, Ambities
en Acties van 2020

Financieel
jaarverslag 2020

Urenverantwoording
2020

Trefpunt Groen Eindhoven

23

24

25

26

Doelstelling TGE

Beginspraak

Samenwerking
met de gemeente (CMO)

Colofon & contact

ÒÒ

Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt het 20ste jaarverslag van Trefpunt Groen Eindhoven. 2020 was voor iedereen een bijzonder
jaar. Dat geldt zeker voor Trefpunt Groen Eindhoven. Niet alleen had Covid-19 een enorme weerslag op
onze werkzaamheden, zoals het niet fysiek bij elkaar kunnen komen, geen congressen organiseren, etc.
Daarnaast vond er een nogal ingrijpende personele wisseling plaats. Lieke Stoffelen heeft ons medio
2020 verlaten voor een nieuwe uitdaging. Bij deze nogmaals dank voor al je werk Lieke! Joop van Hout
is langdurig afwezig en daardoor hebben we begin september twee nieuwe coördinatoren aangesteld.
Zij (Linda van Driel en Bram Meulenbeld) hebben zich voor een groot deel zelf wegwijs moeten maken
in het complexe speelveld van groen/ecologie, projectontwikkelaars, politiek, ambtenaren en overige
stakeholders. Inmiddels hebben zij zich weten te profileren en dragen zij een actieve rol bij aan ons
doel om het groen in Eindhoven te beschermen en om nieuwe ontwikkelingen te voorzien van een
kwalitatieve groene impuls.
Medio 2020 hebben we afscheid genomen van William Aarts. Dank aan William voor zijn jarenlange
inzet in het bestuur van het TGE.
Als laatste, en wellicht het belangrijkste, aandacht voor onze vrijwilligers. Als Trefpunt Groen Eindhoven
niet de beschikking had over zo’n 170 vrijwilligers zou het vele werk nooit uitgevoerd kunnen worden.
Sommigen van hen hebben het laatste jaar bijna een dagtaak gehad om hun expertise beschikbaar te
stellen aan ons bureau TGE. De gebiedskennis, ecologische kennis, stedenbouwkundige, juridische en
wat dies meer zij is ingezet om projecten van advies te voorzien, te verbeteren en te voorkomen dat ze
ooit in een juridische procedure belanden. Oprecht een heel gemeend dankjewel aan al diegenen die
zich verdienstelijk gemaakt hebben.
Onze koers is bekend en onze opdracht duidelijk met een motivatie die onverminderd van kracht blijft.
Anjo Breuers, Voorzitter
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1.
TYPERENDE
PROJECTEN
2020

Om u een indruk te geven van de verschillende projecten die het
jaar 2020 voor Trefpunt Groen Eindhoven typeerden hebben wij
enkele ontwikkelingen geselecteerd en hieronder beschreven.
Meer informatie over de stichting Trefpunt Groen Eindhoven, onze
doelstelling en onze werkwijze kunt u lezen op bladzijde 23.
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Voor

Na

1.1

Grootstedelijke Ontwikkelingen
Fellenoord, het Stadhuisplein, het

groep Grootstedelijke Ontwikkelingen. Hun

In dit stadium worden immers belangrijke

Campina terrein, VDMA terrein, het

deskundige stem en nauwkeurige kennis

kaders opgesteld die uiteindelijk een groe-

Emmasingelkwadrant, de Genneper

van het gebied, kunnen het verschil maken

ne en gezonde stad moeten garanderen.

Parken, het Dommelpark, Esp Noord,

voor een natuur-inclusieve stad.

Onderwerpen waar TGE doorgaans over
adviseert: groene inrichting en beplantings-

HOV3, BIC, het GGZE terrein de Grote
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Beek, Strijp T - in 2020 kwamen er vele

Kaderstellend

keuze, biodiversiteit bevorderen, faunavoor-

grootstedelijke ontwikkelingen voorbij.

Trefpunt Groen Eindhoven is blij om samen

zieningen, daktuinen, waterhuishouding,

met de werkgroep reeds in het visievor-

verharding en materiaalgebruik, voorlich-

Veel mensen in onze achterban denken

mend stadium mee te kunnen denken over

ting van bewoners, circulariteit, bomenkap,

graag mee. Zij zijn verenigd in de werk-

de aankomende stedelijke ontwikkelingen.

beheer en onderhoud, etc.

>
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Uitgelicht:
VERDICHTINGSVISIE
Eindhoven wil de komende jaren
groeien van een stad van 230.000
inwoners naar 255.000 en wellicht in de toekomst naar 300.000
inwoners. De extra bebouwing
van zo’n 15.000 woningen,
onderdeel van de woondeal,
staat vaak op gespannen voet
met onze zorg voor gezonde
stadsnatuur en een gezond
leefmilieu. TGE zit om deze reden
al tijdens de visievorming aan
tafel om Eindhoven, juist in deze
periode van schaalvergroting, te
begeleiden naar een gezonde,
groene stad die op de toekomst
is voorbereid. In 2020 heeft
TGE positief gereageerd op de
verdichtingsvisie. Echter wel met
de kanttekening dat hierbij nog
beter moet worden gekeken naar
behoud van bestaand groen in
de stad, en uitbreiding van het
groenareaal. Met name de drie
wiggen, de ecologische verbindingszones, en groenstructuren
die als haarvaten door de stad
heen liggen.
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Naast mooie natuur-inclusieve ambities,

Onze reacties

hebben we ook tegenstrijdige belangen

De linkjes naar enkele reacties op

meegemaakt. Vooral ontwikkelingen in

grootstedelijke ontwikkelingen uit 2020:

bestaande natuurgebieden stuiten op veel
weerstand, zoals het project de Edge aan de

Reactie op Verdichtingsvisie

Dommel, en de mogelijke ontwikkeling van

Stichting Trefpunt

landgoed de Wielewaal waar even sprake

(trefpuntgroeneindhoven.nl)

van was. Iets waar we ook naar de toekomst
toe zeer kritisch naar moeten blijven kijken

Advies Snelfietsroute HTC-De Run

en waarover we samen met de gemeente

Stichting Trefpunt

een eenduidige visie willen ontwikkelen.

(trefpuntgroeneindhoven.nl)

De druk op de ruimte in de stad neemt
onverminderd toe, en telkens weer valt het

BIC Fase 1

oog op groene gebieden om naartoe uit

Stichting Trefpunt

te breiden. Met het oog op de verdichting

(trefpuntgroeneindhoven.nl)

van de binnenstad (zie ook kader hieronder)
moet TGE de stem van deze groene gebieden

Planvoornemen VDMA

blijven vertegenwoordigen. De stad heeft

Stichting Trefpunt

ook natuur nodig om in evenwicht te blijven.

(trefpuntgroeneindhoven.nl

ÒÒ

1.2

Bestemmingsplannen
In 2020 heeft TGE over 28 bestemmings-

ting. We zien dat steeds meer platte daken

plannen geadviseerd, dit zijn er 4 meer in

groen worden aangelegd, en parkeerplaatsen

vergelijking met 2019. Onze strategie in

open verharding krijgen. Mooie winst voor

adviezen is om aan te sluiten bij het ambitie- de natuur in de stad. De linkjes naar enkele
niveau van de ontwikkelaars, en te proberen

adviezen zijn hieronder opgenomen.

ze te inspireren om net een niveau beter te
Bestemmingsplan Vredeoord

presteren als het gaat om groenvoorzienin-

https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/

gen, natuurinclusief bouwen, klimaatadap-

advies-bestemmingsplan-iv-gestel-

tatie en waterretentie. Met als minimum

binnen-de-ring-2007/

vereiste uiteraard de gemeentelijke normen.
Enkele mooie voorbeelden zijn het project

https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/

Hooglanden, waar op 60% van het plan-

advies-bestemmingsplan-ii-tu-e-

gebied natuur wordt ontwikkeld. De oude

science-park-2020/

waterloop de Rundgraaf wordt geaccentueerd en natuurlijk ingericht. Ook bij de Fontys

https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/

Hogeschool, locatie Rachelsmolen, en bij de

advies-bestemmingsplan-i-vredeoord

herontwikkeling van de Fatimakerk, worden

-de-scherf/

faunavoorzieningen verwerkt voor vogels en
Bestemmingsplan Halve Maan
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vleermuizen en worden de buitenruimtes

Adviezen Fatimakerk overgenomen! -

natuurlijk ingericht met gebiedseigen beplan-

Stichting Trefpunt (trefpuntgroeneindhoven.nl)

ÒÒ

1.3

Kapaanvragen
De gemeente Eindhoven stuurt kapaanvragen
richting Trefpunt Groen Eindhoven voor een
onafhankelijke beoordeling. In 2020 ging het
om 41 kapaanvragen, dit zijn er 3 meer dan
in 2019. De gemeentelijke bomenverordening
vormt de leidraad waaraan we de aanvragen
toetsen. Soms gaat het om een enkele, zieke
monumentale boom, soms om vele tientallen
bomen die voor een ontwikkelproject moeten
wijken en gecompenseerd moeten worden.
Waar mogelijk proberen we waardevolle bomen
ingepast te krijgen in een plan, waar niet
mogelijk gaan we altijd voor een waardige
compensatie. De Gemeente Eindhoven neemt
onze kapadviezen mee als bindend advies
richting de aanvragers. Vaak wordt TGE
daarom ook om advies gevraagd voordat
een kapaanvraag wordt ingediend, om zo het
vergunningsproces te versnellen.
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Nieuwe Bomenverordening

wordt er extra aandacht gegeven aan

Enkele representatieve voorbeelden

In 2020 zijn we met de gemeente in ge-

groenarme gebieden, en wordt er meer

van kapaanvragen:

sprek geweest over een nieuwe Verorde-

gewezen op stamomtrek dan op een

Kapadvies Bouvigne

ning Bomen die half 2021 in werking zal

officiële status van “waardevol” of

Stichting Trefpunt

treden. We zijn intensief betrokken bij de

“monumentaal”. Als TGE willen we vooral

(trefpuntgroeneindhoven.nl)

ontwikkeling en zijn blij met het eindre-

blijven wijzen op de waarde van bestaande

Kapadvies Parklaan 34

sultaat. Meer bomen zullen een betere

bomen (zie “Why keeping one mature street

Stichting Trefpunt

bescherming voor kap genieten, vooral op

tree is far better for humans and nature

(trefpuntgroeneindhoven.nl)

particuliere grond. Zo worden ook bomen

than planting lots of new ones

Kapadvies Airbornelaan

op kleinere percelen beschermd (meer dan

(theconversation.com)”), en de nieuwe

Stichting Trefpunt

250 m2 oppervlak – voorheen 500 m2),

verordening doet daar recht aan.

(trefpuntgroeneindhoven.nl)

ÒÒ

1.4

Natuurinclusief Bouwen
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Trefpunt Groen Eindhoven zette zich in

adviseren, enthousiasmeren en informe-

groenmensen. Om onze adviezen extra

2020 actief in voor het versterken van

ren ontwerpers en ontwikkelaars om net

kracht bij te zetten legden we ze vast in

onze stadsecologie. Terwijl buiten de stad

dat beetje meer te doen voor natuur in de

onze formele reacties op bestemmings-

de natuur steeds minder divers wordt

stad. Bijvoorbeeld door het plaatsen van

plannen. Samen met de druk die ook de

als gevolg van intensieve landbouw en

gierzwaluwstenen of vleermuiskasten in

gemeente meegeeft, zien we dat eind 2020

veeteelt, biedt de stad veel kansen om

nieuwbouw, of door groene gevels, daken

natuurinclusief bouwen gemeengoed is

biodiversiteit te bevorderen. Elke ontwik-

en erfafscheidingen. Deze maatregelen

geworden. In 2021 hopen we de realisatie

keling geeft niet alleen mogelijkheden om

versterken de stadsnatuur, en wij mensen

te zien van vele voorzieningen die besproken

mensen of bedrijven te huisvesten, maar

hebben daar profijt van. Natuurinclusief

zijn in 2020.

is ook een kans om dieren en planten een

Bouwen en ontwikkelen is namelijk een

plaats te geven in de stad. Bijvoorbeeld

(mede)oplossing voor wateroverlast, hit-

Actieve soortenbescherming

voor huiszwaluwen die zorgen dat we ‘s

testress en plagen. In de vele projecten

Het doel van dit natuurinclusief bouwen

zomers muggenvrij buiten kunnen zitten.

waarvoor we in 2020 beginspraak organi-

is het versterken van onze stadsecologie.

seerden gaven we natuurinclusief bouwen

We proberen meer soorten en meer

Inspiratierol

een nadrukkelijke rol. Voor het informeren

dieren naar de stad te krijgen. Wanneer

Sinds enkele jaren stuurt TGE samen

en enthousiasmeren over de verschillende

we dit met alle partners uit het ruimtelijk

met ecologen en experts uit ons netwerk

natuurvoorzieningen riepen we geregeld

domein voor elkaar krijgen is het ecologisch

aan op natuurinclusief bouwen. We

hulp in uit ons netwerk van gedreven

systeem veerkrachtiger en beter bestand

>
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>

tegen een stootje, zoals extreme
weersomstandigheden of een tijdelijke
verstoring door bouwwerkzaamheden.
De Wet natuurbescherming noemt deze
aanpak ‘actieve soortenbescherming’.
Nieuwe motivatietool
Wij zijn met de gemeente in gesprek om te
kijken hoe we ecologisch en natuurinclusief
bouwen verder kunnen verankeren binnen
bouwprojecten in de gemeente Eindhoven.
Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan
een uitgewerkte groenopgave met punten
systeem waarbij de ontwikkelaar een
minimum aantal punten moet behalen op
bovengenoemde gebieden om überhaupt
toestemming te krijgen om te mogen ontwikkelen. Wij hopen dat dit in de loop van
2021 tastbaarder wordt.
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2.
BIJEENKOMSTEN
IN 2020

Zoals al in de inleiding besproken heeft Covid-19 zijn weerslag gehad op de
werkzaamheden van TGE, en dat geldt in het bijzonder voor de bijeenkomsten
die wij altijd met veel plezier organiseerden en die ook met veel enthousiasme
werden ontvangen. Door Covid-19 en personele wisselingen binnen de organisatie zijn er in 2020 geen bijeenkomsten georganiseerd. In de loop van 2021
hopen wij minimaal weer 2 fysieke bijeenkomsten te kunnen organiseren.
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3.
BOMEN
COMPENSATIEFONDS

Het bomencompensatiefonds is in het voorjaar van 2013 ingesteld door de gemeenteraad.
Wanneer grondeigenaren te kappen bomen aantoonbaar niet fysiek kunnen compenseren
is financieel compenseren in het fonds mogelijk. ‘Het geld in het Compensatiefonds bomen
wordt gebruikt om maatregelen te financieren die bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van het boomareaal en daarmee samenhangende doelen als leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Zo worden er bomen geplant of vindt groeiplaatsverbetering bij waardevolle
bomen plaats’ (Nadere regels Bomen, 2015).
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Sinds eind 2017 heeft TGE medezeggenschap over de keuze en de prioritering van
projecten die gefinancierd worden uit het
bomencompensatiefonds. Sindsdien zijn
zo’n 12 bomenprojecten uitgevoerd waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het
duurzaam beschermen van het Eindhovense bomenbestand.
De volgende projecten zijn in 2020 gerealiseerd uit het bomencompensatiefonds:
• De Stoutheuvel, bijdrage aanplant nieuwe
bomen en groeiplaats-verbetering
• Geldropseweg, bijdrage groenarme buurt
• Actief ontharden:
- Hastelweg en Boutenslaan
- Anna Pauwlownastraat
- Moreelselaan
- Blaarthemseweg
- Venstraat, Strijp en Gelderlandplein
• Duurzame vergroening boomspiegels
• Nieuwe Emmasingel
• Urban Sportpark Drents Dorp
• Jan van Nootstraat (Schrijversbuurt)
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4.
WERKPLAN
AMBITIES EN ACTIES
VAN 2020

In het werkplan 2020 zijn een aantal generieke doelstellingen
geformuleerd, waarvan de meeste elk jaar aan de orde komen.
Een aantal ambities voor 2020 willen we eruit lichten.
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Visie TGE 3.0

TGE is het belangrijk om ook de jongere

Meer verbinding met aaneengesloten

In 2019 hebben we middels een enquête

generatie op te zoeken.

groepen
De projecten waar de groepen zich in het

onder de groepen en een bijeenkomst met
afgevaardigden uit de groepen input opge-

Sinds 2017 werkt Trefpunt Groen Eind-

kader van beginspraak over buigen komen

haald om begin 2020 een visie te kunnen

hoven actief aan het verjongen van haar

voort uit de dagelijkse werkzaamheden van

formuleren op de toekomst van het TGE.

netwerk. Doordat wij in 2020 niet in staat

de coördinatoren. Dit betreffen de projec-

Helaas hebben we de uitkomst, door di-

waren bijeenkomsten te organiseren was

ten die door ontwikkelende partijen wor-

verse omstandigheden (nog) niet met de

het lastig om aan deze ambitie te werken.

den voorgelegd aan Trefpunt Groen Eindho-

achterban kunnen delen.

Er valt dus nog steeds veel te winnen. TGE

ven. Betrokkenheid van groepen tijdens de

zal dan ook blijven werken om het aantal

beginspraakprocedure tot aan de uitvoering

jonge groenambassadeurs uit te breiden.

van projecten is van groot belang voor het

Aandachtspunt beginspraak

uitoefenen van de missie van TGE.

De voorgenomen acties om de beginspraak
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nadrukkelijk onder de aandacht te brengen

Wat we al wel hebben geconstateerd

bij ambtenaren, ontwikkelaars en politici

is dat er relatief veel jonge mensen zich

De nieuwe coördinatoren hebben in 2020

door voorlichting en gesprekken zijn niet

actief inzetten voor het vergroenen van

kennis gemaakt en hernieuwd de verbin-

van de grond gekomen. Voor het controle-

de stad, maar dat zij zich via niet-conven-

tenis gezocht met een groot aantal indivi-

ren van de gemaakte afspraken is nog geen

tionele wegen organiseren. Groene buurt-

duen en groepen uit onze achterban. Waar

systematiek ontwikkeld.

verenigingen, Adopteer een Straat, maar

mogelijk zoeken we zelfs naar versterking

ook groepen studenten en expats die zich

van de connecties. Zo werken we al jaren

Verjonging van de aangesloten groepen

verenigen. In 2021 willen we deze mensen

samen met de stichting stadsnatuur, de

en belangstellenden

actief binden aan TGE via evenementen.

KNNV, Milieudefensie, Brabants Landschap,

Het overgrote deel van de groepen die bij

Een voorzichtige start is gemaakt via onze

de IVN, de Brabantse Milieu Federatie,

TGE zijn aangesloten bestaat uit 60-plus-

bijdrage aan het groencafé van GroenLinks

hoveniers en groenbedrijven, vogel- en

sers. Voor de toekomstbestendigheid van

Eindhoven.

vleermuisdeskundigen, boomdeskundigen,

ÒÒ

ecologen, de fietsersbond, groene buurtver- het verbeteren van de luchtkwaliteit en het
enigingen, de Henri van Abbestichting, en

uitbreiden van stadsbiodiversiteit.

rijkste aspecten en veranderingen van de
wet uitleggen, om zo te anticiperen op

experts binnen de gemeente Eindhoven. In

een goede borging van onze Beginspraak

2020 zijn er ook nieuwe samenwerkingsver- In de loop der jaren heeft TGE als inhoude-

in de omgevingsvisie van de gemeente

banden gelegd zoals met Stichting Art en

lijk (groen)adviseur een goede relatie opge-

Eindhoven. TGE ziet de komst van de omge-

Technology, UNaLab en de TU/e.

bouwd met de politiek. Steeds vaker zoekt

vingswet als kans om inwonersparticipatie

de politiek TGE op voor advies om de belan-

over aspecten inzake het algemeen belang

Invloed uitoefenen op een hoger politiek

gen van groen, natuur en klimaat te borgen

(groen, duurzaamheid, sociale cohesie, ge-

niveau

binnen alle ruimtelijke ontwikkelingen die de zondheid etc.) nog beter te organiseren en

Sinds 2017 heeft Trefpunt Groen Eindhoven stad doormaakt. Het opbouwen en onderde ambitie om het moment van haar in-

houden van een goede, coöperatieve relatie

breng van kennis verder naar voren te halen

met het stadsbestuur is van belang om ons

in processen. Dus niet enkel vanaf de start

werk goed te kunnen uitoefenen.

coördineren voor de stad. Hier zal TGE zich
ook na 2020 voor blijven inzetten.

van de planontwikkeling (beginspraak),

17
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maar ook bij kaderstelling en visievorming

Omgevingswet

door de politiek. Doel hiervan is het ver-

De Omgevingswet wordt volgens de huidige

groenen en verduurzamen van de stad met

planning in 2022 operationeel. Met deze wet

voldoende middelen. Om Eindhoven, ge-

wil de overheid het proces van ruimtelijke

zond, leefbaar, klimaatadaptief en aantrek-

inrichting congruenter en inclusiever maken.

kelijk te houden zullen we de komende jaren

Participatie van alle stakeholders is een be-

immers moeten investeren in projecten

langrijke pijler onder deze nieuwe wet.

gerelateerd aan: het voorkomen van hit-

In 2020 hebben de coördinatoren verschei-

testress, het vergroenen van de binnenstad,

dene sessies bijgewoond die de belang-

ÒÒ

5.
FINANCIEEL
JAARVERSLAG

De financiële balans van Trefpunt Groen Eindhoven over 2020 is
opgenomen op de volgende pagina. Dit financieel jaarverslag is
opgesteld en gecontroleerd door een externe deskundige.
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BALANS PER 31 DECEMBER 2020

Activa
Vaste activa
Materiële activa

31-12-2020
in €

WINST EN VERLIESREKENING OVER 2020

942

1.716

Vlottende activa
Vorderingen
Overlopende activa
Liquide middelen
Totaal Activa

4.866

450

103.629*

14.134

109.437

2020
in €

2019
in €

Netto omzet

138.000

136.000

Kosten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

127.665*
774
12.411

129.146
882
12.032

Bedrijfsresultaat
Financiële Baten & Lasten

-2.850
-160

-6.060
-160

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering
Buitengewone baten

-3.010

-6.220

31-12-2019
in €

16.300

4.000
Resultaat

Passiva
Stichtingsvermogen
Stichting Trefpunt Groen
Eindhoven E.O.
Kortlopende schulden
Belastingen en premies
sociale verzekeringen
Overlopende passiva
Totaal Passiva

990

3.441

2.451

95.997

8.475
5.374

109.437

163.00

*Toename in Liquide Middelen komt door storting subsidie 2021 van
de gemeente in boekjaar 2020.
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-6.220

*Door een ziekteverzuim verzekering zijn de loonkosten over 2020 lager dan in 2019

Het financieel jaarverslag is opgesteld en gecontroleerd door
ons boekhoudkantoor Van Gerwen en Vermeulen.
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6.
UREN
VERANTWOORDING
2020
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Overig

Representatie

5%

10%

Contacten met
ons netwerk

10%

20%
20%

Verspreiding projecten

Projecten
ontwikkelen/begeleiden

5%

Management
taken

10% 5%

Bestemmings
plannen
adviseren
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15%
Beginspraak bundelen

Kapaanvragen
behandelen
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TREFPUNT
GROEN EINDHOVEN
Trefpunt Groen Eindhoven e.o. (TGE) zet zich in voor een groen en

mensen die hun kennis, kunde en tijd beschikbaar stellen om

gezond Eindhoven voor nu en in de verdere toekomst.

Eindhoven te begeleiden naar een leefbare stad, met specifieke
aandacht voor groen. Globaal is het netwerk van Trefpunt Groen

De uitvoering van onze missie vindt plaats in nauwe samenwer-

Eindhoven te verdelen over de diverse thema’s: Biodiversiteit, Stads-

king met groepen en betrokken inwoners die een positieve bijdrage

bomen, Gezonde Stedenbouw, Energie(transitie), Milieu (lucht,

leveren om de leefbaarheid van Eindhoven te bevorderen. Denk

bodem, water, geluid), Klimaatverandering (hittestress, waterber-

aan groengroepen zoals het IVN en de Stichting Stadsnatuur of aan

ging, adaptatie, mitigatie), Duurzame thema’s: Biodiversiteit, Stads-

duurzaamheidsgroepen zoals de fietsersbond of 040energie. Tref-

bomen, Gezonde Stedenbouw, Energie(transitie), Milieu (lucht,

punt Groen Eindhoven brengt de standpunten, belangen en advie-

bodem, water) Gebiedsexpertise.

zen van haar netwerk in een vroegtijdig stadium in bij initiatiefnemers van projecten zoals gemeente, ontwikkelaars en corporaties.

Bestuur Trefpunt Groen Eindhoven

Onze taak is het bundelen en coördineren van de inspraak op het

• Anjo Breuers – voorzitter

gebied van groen, natuur, milieu en duurzaamheid. TGE noemt deze

• Bertus van Waardenburg – penningmeester

werkwijze ‘beginspraak’. Bij Trefpunt Groen Eindhoven zijn bijna

• Hans Lamers – bestuurslid

honderd groepen, betrokken inwoners en kennisdragers aangeslo-

• William Aarts bestuurslid tot 1 juni 2020

ten. Samen maken we ontwikkelingen groener en inclusiever en
ondersteunen we diverse groen- en duurzaamheidsprojecten.

Coördinatoren
Trefpunt Groen Eindhoven heeft drie coördinatoren die beginspraak
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Netwerk Trefpunt Groen Eindhoven

coördineren en groen- en duurzaamheidsprojecten ondersteunen:

Het netwerk van Trefpunt Groen Eindhoven is een grote groep

Linda van Driel, Joop van Hout en Bram Meulenbeld.
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DOELSTELLING
TGE
De Stichting Trefpunt Groen Eindhoven stelt zich ten doel:

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

betrokken inwoners een platform bieden om de stad leefbaar

• Opbouw van goede relaties en bevordering van samenwerking

te maken, met specifieke aandacht voor groen en alles wat daar

met alle bij het Trefpunt Groen Eindhoven aangesloten groepen

direct invloed op heeft (biotisch en abiotisch). Dit doen we door

en individuen in en rond Eindhoven;

in nauwe samenwerking met groepen en individuen gevraagd en

• Het inbrengen van door aangesloten groepen ontwikkelde

ongevraagd advies te geven op ruimtelijke ontwikkelingen over

standpunten met betrekking tot natuur, milieu, duurzaamheid

groen, natuur, klimaat en duurzaamheid.

en cultuurhistorie, vooral in het Centraal Milieu Overleg met de
gemeente Eindhoven;
• Een actief communicatiebeleid voor groenbewustzijn,
kennisuitwisseling en relevante Eindhovense ontwikkelingen.
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BEGINSPRAAK
Beginspraak start met een initiatief voor een ruimtelijke project.

Denk aan kennis over bomen, ecologie, water, luchtkwaliteit etc.

Denk aan het vervangen van bomen, de herinrichting van een

Een enkele keer staat een initiatief haaks op vigerend beleid, zoals

straat of een nieuw woningbouwproject. Trefpunt Groen

de bomenverordening of de Wet natuurbescherming. In dat geval

Eindhoven neemt in een vroegtijdig stadium kennis van deze

houden we de poot stijf en sturen we aan op alternatieven. Op

plannen en tast af welke groepen belang hebben bij het betref-

deze manier voorkomt Trefpunt Groen Eindhoven ook geregeld

fende project of een waardevolle adviesrol kunnen vervullen.

tijdrovende en kostbare bezwaarprocedures.

Samen met deze groepen beoordeeld Trefpunt Groen Eindhoven
de plannen en gaan we het gesprek aan met de initiatiefnemer.

De beginspraak rol van Trefpunt Groen Eindhoven is vastgelegd

Beginspraak is constructief van aard en gericht op een kwalitatieve

in een protocol tussen TGE en de gemeente Eindhoven. Initiatief-

verbetering op het gebied van natuur, groen, milieu en duurzaam-

nemers zijn verantwoordelijk om TGE vroegtijdig te betrekken

heid. Zo zoeken we samen naar mogelijkheden om waardevolle

en TGE bundelt en coördineert de inspraak met haar groepen.

bomen in te passen of fauna een plek te geven in een nieuw

Het resultaat van de beginspraak wordt door Trefpunt Groen

appartementencomplex.

Eindhoven opgetekend in een formeel advies. Dit is het sluitstuk
van de beginspraakprocedure en is tevens een belangrijk begelei-
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Met beginspraak verbinden we de kennis uit aangesloten groepen

dend stuk voor de gemeenteraad bij het beoordelen van ruimte

concreet aan projecten waarmee plannen inclusiever worden.

lijke ontwikkelingen.
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SAMENWERKING
MET DE GEMEENTE (CMO)
In het protocol van het Centraal Milieu Overleg (CMO) zijn afspraken

Verantwoordelijkheden & bevoegdheden

tussen TGE en de gemeente Eindhoven vastgelegd als het gaat om

• De partijen in het CMO zijn samen verantwoordelijk voor de

taken, verantwoordelijkheden en monitoren van de resultaten.

effectiviteit van het overleg. Het CMO staat buiten de gemeentelijke
organisatie en kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan

Samenstelling CMO
Het CMO bestaat uit een basisvertegenwoordiging van vier TGE-

het college.
• De gemeentelijke vertegenwoordigers zijn daarbij verantwoordelijk

vertegenwoordigers (de coördinatoren en twee bestuursleden) en

voor tijdige informatie over de geplande onderwerpen, opdat er

vijf vertegenwoordigers van de gemeente (de voorzitter, de secretaris,

gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen worden over de fase waarin

de programmaleider Groen, de programmaleider Milieu en het

en de wijze waarop deze onderwerpen in het CMO behandeld worden.

afdelingshoofd Projectexpertise). Deze basis kan in onderling overleg
per vergadering of agendapunt worden uitgebreid met (bijvoorbeeld)
bestuurders of deskundigen.

• Indien er sprake is van (blijvend) verdeelde standpunten, zal het CMO
een verdeeld advies uitbrengen aan het gemeentebestuur.
• De TGE-vertegenwoordigers in het CMO zijn verantwoordelijk voor
een goede communicatie met het volledige TGE en zijn achterban

Algemene taak

opdat zij de meningen van de achterban volwaardig naar voren

Het Centraal Milieu Overleg moet ervoor zorgen dat:

kunnen brengen.

• standpunten van de milieugroeperingen over natuur, milieu en
duurzaamheid worden betrokken en meegewogen bij de strategie,
planontwikkeling en besluitvorming op alle niveaus.
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• Het TGE coördineert de milieugroeperingen die in Eindhoven e.o.
actief zijn.
• Het CMO is bevoegd voorstellen te doen voor het inwinnen van extern

• er controle is op de uitvoering van in overleg ingenomen standpunten.

advies. Zowel de inhoud van de uiteindelijke opdracht als de resultaten

• bij het gemeentebestuur voortdurend aandacht wordt gevraagd voor

van het extern advies is altijd onderwerp van bespreking in het CMO

natuur, milieu en duurzaamheid in relatie tot bestuurlijke besluiten.

en zullen benut worden bij de advisering aan het gemeentebestuur.
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COLOFON & CONTACT
Redactie

Contact

Linda van Driel - Coördinator TGE

Trefpunt Groen Eindhoven

Bram Meulenbeld - Coördinator TGE

Aalkensland 13
5632 PR Eindhoven

Ontwerp, opmaak en illustraties
Seña Ontwerpers

06 - 15 64 77 97

www.senaontwerpers.nl

info@trefpuntgroeneindhoven.nl
www.TrefpuntGroenEindhoven.nl

Fotografie
Xxxxxx
Xxxxxx
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