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Agendapunt - (Motie vreemd aan de orde van de dag) 

Onderwerp Groene Bushokjes 

Besluit gemeenteraad  

 
De gemeenteraad van Maastricht, in vergadering bijeen op 10 september 2019, 
 
Constaterende dat: 

 Op 10 juli via de media bekend werd dat Utrecht als eerste stad 316 bushaltes heeft met sedum daken; 

 Het sedum/groene dak een bouwsteen is voor duurzame/klimaat adaptieve stedenbouw; 

 De daken helpen bij het afvangen van fijnstof, het bergen van regenwater en tevens zorgen voor verkoeling 
bij hitte; 

 Daarnaast de biodiversiteit in de stad vergroten, hetgeen zeer goed is voor bijen en insecten; 

 Inmiddels Heerlen te kennen heeft gegeven de tweede gemeente in Nederland te worden waar bushokjes 
een groen dak krijgen d.m.v. een aanpassing; 

 De gemeenteraad van Rotterdam zich ook al vóór soortgelijke bushokjes heeft uitgesproken; 

 In Apeldoorn de wethouder heeft toegezegd de “groene” bushokjes te gaan plaatsen; 

 Partij Veilig Maastricht het college middels een Open Brief d.d. 10-07-2019 opriep of het college bereid was 
informatie over dit onderwerp in te winnen en zodra er een mogelijkheid was, dit toe te passen in 
Maastricht. 

 
Overwegende dat: 

 Het College tot op heden nog niet heeft gereageerd op bovengenoemde brief; 

 Gezien het belang van het verminderen van fijnstof, de biodiversiteit en een duurzaam klimaat een 
aanpassing van de bestaande abri’s met een sedum dak zeer zeker ook in Maastricht toegepast zou moeten 
worden. 

 
BESLUIT: 

 Het college op te dragen om z.s.m. alle benodigde informatie op te vragen over de sedum/groene daken en 
aansluitend alles in het werk te zetten om ook in Maastricht op korte termijn de abri’s van een sedumdak te 
voorzien. 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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