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Motie Bomenplan

MOTIE nr.:

datum raadsvergadering:
2 NGvnb 2e2

nenemer•/ verworpen
aangehouden

De gemeenteraad van de gemeente Den Helder, in vergadering bijeen op 2 november 2022;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van
de programmabegroting 2023;

constaterende dat:

• in het coalitieakkoord staat opgenomen dat: 'aan nieuwe woningbouwprojecten
koppelen we de verplichting aan ontwikkelaars van 1,3 boom per woning in de buurt
of een bedrag als afkoopsom van € 250,- per boom wat gebruikt wordt voor het
vergroenen van de openbare ruimte.';

• inzake Zaaknummer: 2022-040348, werkt de gemeente met het Beheerplan Bomen
2020-2025 volgens het Handboek Bomen 2018 van het Norminstituut Bomen met
een update in 2022;

• als antwoord op schriftelijke vragen: Bomen in de openbare ruimte van Den Helder
worden bekostigd door de gemeente en vertegenwoordigen een behoorlijke waarde,
die kan oplopen tot wel €100.000 per boom. Elk jaar dat een boom ouder wordt zal
deze in waarde stijgen. De waarde wordt bepaalt door de vele functies die bomen
vervullen. Hoe groter de boom, hoe meer deze functie vervuld wordt.
Deze functies zijn:
- zuiveren van lucht,
- vastlegging van CO2,
- het tegengaan van klimaatverandering,
- zorgen voor verkoeling,
- waterberging,
- blokkade tegen wind,
- betere gezondheid, meer geluk en sociale cohesie van bewoners,
- bieden van voedsel en onderdak aan dieren.

• een vergunning voor het kappen van een boom nu € 43,60 in Den Helder kost.
(voorstel 2023: € 47,10) In Utrecht als hoogste voorbeeld € 624, 70;

van mening zijnde dat:
• bomen in belangrijke mate bijdragen aan een gezond leefklimaat. Gezonde (grote)

bomen leveren namelijk belangrijke ecosysteemdiensten (functies en baten die
bomen leveren doordat zij bijdragen aan een gezonde leefomgeving en aan
belangrijke ecologische processen) en dragen daarmee in grote mate bij aan het
groen en het leefklimaat van onze buitenruimte. Bomen zijn dus van levensbelang
voor de stad. Daarom is het op de juiste manier planten, onderhouden en
beschermen van bomen erg belangrijk. Het Handboek Bomen gaat in op al deze
aspecten. (Zaaknummer: 2022-040348);



kennis genomen hebbende van:
• zaaknummer: 2022-014613 Het college wil graag prioriteit geven aan een

grootschalige herplant van gekapte bomen. Deze prioriteit heeft financiële
consequenties. Om tot uitvoering over te kunnen gaan zullen wij uw raad voorstellen
voor de grootschalige herplant budget beschikbaar te stellen, om de komende jaren
duurzaam in te zetten op ons bomenbestand. De voorstellen kunt u verwachten als
onderdeel van de producten uit de planning & controlcyclus, het betreft de eerste
tussenrapportage en de begroting. De beschikbare investeringen zullen worden
ingezet voor de nodige bodemverbetering, aanschaf van de bomen, planten van de
bomen en het water geven van de eerste jaren.

• er in de begroting een investering is opgenomen van € 200.000,- voor herplant van
bomen voor de iepziekte. Dus niet van alle bomen die gekapt worden;

• zuinig zijn op bomen aldus een uitspraak van het college in dezelfde RIB.
Belangrijker nog dan het planten van nieuwe bomen, is het goed zorgen voor de
bomen die er nu al staan. We willen graag dat onze bomen minimaal zestig jaar
kunnen worden. Deze leeftijd halen ze alleen als we al die tijd goed voor ze zorgen.

,. Dit betekent bijvoorbeeld dat we voorzichtig moeten zijn tijdens werkzaamheden
rondom bomen en dat we niet bomen die 'even' in de weg staan, weghalen en weer
opnieuw beginnen met een jonge boom;

overwegende dat:
• inzake zaaknummer: 2021-061696, Voor het bestrijden van iepziekte en de herplant

van nieuwe bomen is structureel een budget van € 420.000,- beschikbaar. Wat dus
niet blijkt uit de begroting, want € 200.000,- is beschreven in de begroting.

• er tevens geen rekening gehouden wordt met bestaande bomen op particuliere
gronden, of in het openbaar groen waar geen nieuwbouwproject de grondslag is.

• het Tiny Forest project zeer succesvol is, bijdraagt aan een betere leefomgeving,
zeer positief wordt opgevangen door inwoners en elke extra Tiny Forest bijdraagt
aan bovenstaande genoemde positieve punten, die de gemeente onderschrijft;

• Tiny Forests bijvoorbeeld bij nieuw of te verbouwen scholen als Prinses
Margrietschool, Vloedlijn en de Lichtlijn maar elders ook wenselijk zijn;

draagt het college van burgemeester en wethouders op:

1. een voorstel tot vaststelling van een bomen- of groenvisie aan te bieden, waarin
onderbouwd kwaliteit boven kwantiteit gaat;

2. in de bomenvisie rekening te houden met een uitbreiding van het aantal Tiny Forests
inclusief het hiervoor benodigde budget;

3. een voorstel totwijziging van de legesverordening aan de raad aan te bieden waarbij
delegesvoorhet kappenvanbomenwordenverhoogdvan € 47,10 naar € 125,
(Legesverordening, titel 2, artikel2.10)

Namens Fractie Pastoor,
Michel Pastoor.
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