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Een boom per inwoner erbij

Datum

15 oktober 2019
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Registratienummer 1793

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 15 oktober 2019

ok

gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de
gemeenteraad;
gehoord de beraadslagingen,
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constaterende dat:
• Onderzoek aantoont dat vergroening significant bijdraagt aan de verbetering van
klimaat en leefbaarheid;
• bijplanten van bomen een bijdrage levert aan de reductie van de uitstoot van
002;
• inwoners belang hechten aan een groene leefomgeving binnen en buiten de
bebouwde kom;
• gemeenten in Nederland volgens het klimaatakkoord de inspanningsverplichting
hebben om het gemeentelijke bomenbestand jaarlijks met 1% uit te breiden;
• de provincie Overijssel op 17 juni jl. een actieplan voor het planten van 1,1
miljoen extra bomen (één per inwoner) tot 2023 heeft gelanceerd en voor de
realisatie daarvan ook de samenwerking met gemeenten zoekt;
• de provincie Overijssel thans 350.000 Euro beschikbaar stelt aan scholen en
buurtverenigingen om dit doel te realiseren.
• in onze gemeente 35.000 mensen woonachtig zijn;
• De Groene Loper Hof van Twente al is gestart met 35 bomen (1 per 1000
inwoners), om aandacht te vragen en vooral om op te roepen om in
Hof van Twente uiteindelijk 35.000 bomen te gaan planten;

dringt er bij het college op aan:
1. Ook in onze gemeente de ambitie van één extra boom per inwoner (of 1%
uitbreiding van het huidige boombestand) te realiseren;
2. in kaart te brengen welke gebieden daarvoor in aanmerking komen en daarbij in
acht te nemen dat dit niet ten koste gaat van het behoud van biodiversiteit in de
gebieden in kwestie;
3. de mogelijkheden te onderzoeken voor het planten van extra bomen binnen
lopende en geplande projecten op het gebied van ruimtelijke ordening in onze
gemeente;
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4. eventuele plannen voor gemeentelijke bomenkap nogmaals zorgvuldig te
analyseren op de noodzaak en doeltreffendheid ervan, en bij noodzakelijke kap
als gemeente een nieuwe boom / bomen te planten (die niet in mindering worden
gebracht op de aantallen extra bomen die deze motie beoogd);
5. samen met De Groene Loper inwoners bij de realisering van dit plan te betrekken
door de mogelijkheid te bieden voor inspraak over waar meer vergroening
wenselijk is, en door bijplanting van bomen door particulieren op eigen terrein
aan te sporen;
6. scholen en buurtverenigingen in onze gemeente zo spoedig mogelijk te
attenderen op, en waar nodig te ondersteunen bij, de werving van de provinciale
middelen die voor dit project beschikbaar zijn gesteld;
en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door:
D66
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A. Olde Reuver of Briel

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente
Hof van Twente d.d. 15 oktober 2019

De raad van Hof van Twente,
De griffier (plv.),
de voorzitter,

H.M. Meerman

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM
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