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Algemeen
Een keteninitiatief is een planmatige aanpak om op basis van een ketenanalyse, samen met partners in de
betreffende keten, een vooraf gestelde reductiedoelstelling in die keten te realiseren. Newae voldoet hieraan
via de Contactgroep Groen Noord-Brabant, waarin zij samen met een aantal gemeenten een positief effect
op het milieu tracht en weet te bewerkstellingen. Een belangrijk gevolg van de passie voor groen is namelijk
de vermindering van de uitstoot van CO2.
De Contactgroep Groen Noord-Brabant is een netwerk voor ambtenaren met een gedeelde passie voor
Groen. Het is in 2004 tot stand gekomen op grond van een initiatief van enkele Brabantse gemeenten. De
Contactgroep Groen stimuleert ervaring- en kennisuitwisseling door het organiseren van twee
themabijeenkomsten per jaar. Het doel hiervan is kennisdeling tussen gemeenten en het leren van elkaar.
Hierdoor ontstaan tevens nieuwe ideeën voor de volgende bijeenkomsten.
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Leden bijeenkomsten
Ondanks dat Newae B.V. niet de oorspronkelijke initiatiefnemer is van dit project is zij sinds enige jaren wel
de voortrekker hiervan. De organisatie van een themadag voor de Contactgroep Groen Noord-Brabant wordt
verzorgd door Wim Glaap, lid van het management bij Newae B.V. Hij zorgt samen met de gemeenten voor
de invulling van het programma en nodigt sprekers en inleiders uit voor de betreffende bijeenkomsten.
Verder ziet hij toe op het non-commerciële karakter van de bijeenkomsten.
De volgende gemeenten en organisaties kunnen als leden worden aangemerkt bij dit initiatief:
- Gemeente Schijndel
- Gemeente Geldrop-Mierlo
- Gemeente Woensdrecht
- Gemeente Bergeijk
- Gemeente Boxtel
- Gemeente Haaren
- Gemeente Laarbeek
- Gemeente Loon op Zand
- Gemeente Oisterwijk
- Gemeente Sint Anthonis
- Gemeente Sint-Michielsgestel
- Gemeente Steenbergen
- Gemeente Vught
- Gemeente Eersel
- Gemeente Breda
- Gemeente Sint-Oedenrode
- Gemeente Halderberge
- GreenMax
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Programma bijeenkomsten
De bijeenkomsten vinden dus twee keer per jaar plaats met steeds wisselende onderwerpen. Het
dagprogramma van een bijeenkomst is overigens steeds in grote lijnen gelijk. Na ontvangst van de
uitgenodigde leden volgt een korte inleiding door Wim Glaap. Vervolgens volgt er een ronde langs de
aanwezigen, waarna de eerste presentatie plaatsvindt. Na de gezamenlijke lunch volgt dan de tweede
presentatie gevolgd door een bezoek een project in een van de deelnemende gemeenten. Er wordt
vervolgens nagepraat onder het genot van een drankje.
Zie hieronder bijvoorbeeld het programma 11 april 2013:

09.30 – 10.00

Ontvangst

10.00 – 10.05

Inleiding van Wim Glaap

10.05 – 11.00

Kennismaking & voorstelronde aanwezigen

11.00 – 12.30

Firma van Zijl: Kunstgras, toepassingen en
ontwikkelingen

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 14.15

Bergeijk

- Groenste dorp 2012
- Toelichting op plan Ploeg tot Kerk

14.15 – 15.30

Excursie De Ploeg over Rijksmonument Gebouw
en Park

15:30 – 16.00

Napraten en borrel
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Onderwerpen bijeenkomsten
Per bijeenkomst staat er dus een actueel thema aangaande “het groen” centraal. Thema’s die aan bod
komen zijn bijvoorbeeld: efficiënt groenonderhoud, verantwoord bezuinigen, het groenbeleidsplan,
beeldkwaliteit, nieuwe aanbestedingsvormen, flora en fauna wet, integraal beheren, burgerparticipatie,
nieuwe ontwikkelingen binnen groenbeheer als eetbaar groen in openbaar groen en nog veel meer.
Zie hieronder de lijst aan besproken onderwerpen sinds 2013, onderverdeeld per jaar:
•

•

2013:
o
o
o
o
2014:
o
o
o
o
o

•

•

2015:
o
o
o
o
o
2016:
o
o
o
o
o
o

Kunstgras, toepassingen en ontwikkelingen
Bergeijk, groenste dorp 2012
Overlastbeleid bomen
Overheidsparticipatie in Schijndel
Gebiedsontwikkelingsproject Aviolanda, Natura 2000
Landgoed Mattemburgh, beheer en onderhoud van eind 18 e – 19e eeuws landgoed
De rol van de meststoffen in het openbaar groen, welke innovaties zijn er op dit moment
Wateroverlast in stad en dorp, groen kan bijdragen aan voorkomen / verzachten van het
probleem
Het toepassen van vaste planten en inheemse kruidachtige vegetaties in
afkoppelingsvoorzieningen
Stadslandbouw
Inkoop plantmateriaal
Aanbestedingswet 2016
Programma Red de bij; Noord-Brabant in relatie tot het bermenbeheer binnen gemeenten
Beekdallandschap-herstel De Gender
Natuurwetgeving anno Nu
Bodem in Balans
Van bermgras tot karton en papier
Complexe ziekten bij bomen
Infrastructuur als kans voor biodiversiteit
Bermbeheer en bijen: kansen en knelpunten

Bijna al deze onderwerpen hebben een directe, positieve invloed op het milieu. Hiermee vergroten zij ook de
duurzaamheid binnen de ruimtelijke ordening van stad en dorp, waar het speelveld van onze keten
betrekking op heeft. De belangrijkste doelstelling van dit initiatief, het reduceren van de aanwezige CO2,
zien we ook in een groot aantal onderwerpen terugkomen.
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Door een toename van de kwantiteit of verbetering in de kwaliteit van het groen namelijk zullen deze bomen
en planten beter in staat zijn de schadelijke uitstoot van CO2 te zuiveren. Groen vermindert dus de
concentratie CO2 in de lucht. Bijen, die dus bijdragen aan de bevruchting van planten en hiermee aan de
toename van het groen, reduceren indirect dus ook de hoeveelheid CO2 in de lucht.
Voor dit keteninitiatief is door Newae ook budget vrijgemaakt. Het totale budget om vanuit Newae te
besteden aan Contactgroep Groen Noord-Brabant ligt ongeveer op € 10.000,-. Naast de door onze
medewerkers ingezette uren wordt dit budget verder benut door de aanschaf en inzet van materialen. Denk
hierbij aan gebruik auto’s, kantoorapparatuur en kantoorartikelen.
Zie hieronder een specificatie van het budget:
KOSTENPOST
Uren Wim Glaap
Uren Marja Karssen
Inzet materiaal
TOTAAL

AANTAL
100
100
1

EENHEID
€ 50,€ 25,€ 2.500,-

TOTAAL
€ 5.000,€ 2.500,€ 2.500,€ 10.000,-
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