M: _ _ _ _
Motie: Tiny Forests

De raad van de gemeente Beverwijk bijeen op 07-11-2018, ter bespreking van raadsvoorstel
INT-1845500 inzake Programmabegroting 2019.

Gelezen hebbend:
-

De Programmabegroting 2019

Constaterende dat:
-

IVN Natuureducatie 100 Tiny Forests, minibossen ter grootte van een tennisveld, in
Nederland wil aanleggen vóór 2021.
Om dit doel te bereiken IVN 24 partnergemeente zoekt, waarvan twaalf gemeenten
door IVN geselecteerd worden in 2019.
In elke partnergemeente minimaal vier Tiny Forests komen te liggen.
Elke gemeente met interesse voor het project Tiny Forest zich kan aanmelden in het
voorjaar van 2019.
De gemeente Beverwijk het project minimaal 50% dient te co-financieren. Een Tiny
Forest kost gemiddeld 20.000 euro.

Overwegende dat:
-

IVN de nieuwe Tiny Forests niet alleen realiseert in nauwe samenwerking met
gemeenten, maar ook met lokale buurtinstanties omwonenden, variërend van jong tot
oud.
Het partnerschap de gemeente Beverwijk een praktische manier biedt om samen met
inwoners te werken aan beleidsdoelstellingen rondom biodiversiteit,
klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en leefbaarheid.
Aan de hand van een beproefd Tiny Forest stappenplan IVN ervoor zorgt dat de
gemeente binnen drie jaar vier minibossen heeft, die letterlijk en figuurlijk bruisen van
het leven.
Daarnaast wordt bijgedragen aan wetenschappelijk onderzoek dat het effect op
biodiversiteit, tegengaan van hittestress, waterberging en CO2 opslag aantoont.
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-

Het aangaan van een partnerschap met IVN en daarmee het realiseren van 4 Tiny
Forests, uitstekend past binnen het coalitieprogramma van de gemeente Beverwijk.
Actualisatie van het Groen- & Bomenbeleidsplan gepland is in de periode 2019-2020.

Verzoekt het college:
-

De mogelijkheid voor het aanplanten van Tiny Forests in Beverwijk te onderzoeken, als
onderdeel van de ambitie om van Beverwijk een bomenrijke gemeente te maken.
Hierbij rekening te houden dat geïnteresseerde gemeenten zich dienen aan te melden
in het voorjaar van 2019 via de website van IVN Natuureducatie.

En gaat over tot de orde van dag.

Ali Bal, SamenBeverwijk
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