M: ______

Motie vreemd: versterken van het aantal bomen binnen de
gemeente Beverwijk

De gemeenteraad van Beverwijk in vergadering bijeen op 1 november 2018,

Constaterende dat:
-

De gemeente Beverwijk op dit moment een herplantingsplicht hanteert van één
op één. Dus voor iedere gekapte boom, moet één boom nieuw geplant worden;
Binnen deze herplantingsplicht geen rekening wordt gehouden met het
kroonvolume van de gekapte boom;
Binnenstedelijke ontwikkelingen grote invloed hebben en gaan hebben op de
groene ruimte en daarmee het aantal bomen binnen de gemeente Beverwijk;
In de afgelopen periode een groot aantal bomen is verdwenen;
Het verdwijnen van bomen duidelijk zichtbaar is en onzichtbaar is of en waar
bomen zijn teruggekomen;
De gemeente Beverwijk, in vergelijking met andere gemeenten, binnen de
bebouwde kom geen groene gemeente genoemd kan worden;
Bomen van grote waarde zijn voor de fauna, zoals vogels en insecten;
Met oog op klimaatverandering er o.a. veel groen nodig is voor de afvoer van
water bij hevige regenval;
Bomen grote waarde hebben voor bewoners in de wijken en buurten, en
bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid en het leefklimaat.

Overwegende dat:
-

In het collegeprogramma de ambitie is opgenomen dat wij de komende periode
meer groen willen creëren en onze gemeente een minder stenige uitstraling
willen geven;
Actualisatie van het Groen- & Bomenbeleidsplan gepland is in de periode 20192020. Dit is opgenomen in de begroting 2019.
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Verzoekt het college om:
-

Zich daadwerkelijk te houden aan de herplantingsplicht;
Binnen de herplantingsplicht, in redelijkheid, rekening te houden met het
kroonvolume van de gekapte boom;
De herplantingsplicht van één op één uit te breiden om het aantal bomen binnen
de gemeente Beverwijk structureel te vergroten;
Dit te doen door, binnen het nieuwe bomenbeleidsplan (2019/2020), een plan
op te stellen dat invulling geeft aan de ambitie om, binnen de huidige
bestuursperiode (2018-2022), jaarlijks 40-60 nieuwe bomen toe te voegen.
Binnen dit plan rekening te houden met het planten van: een diversiteit aan
boomsoorten, fruitbomen (o.a. goed voor de bijenpopulatie) en beeldbepalende
bomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam indiener(s)

SamenBeverwijk
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