
Motie  Bomenbeleidsplan

De Raad van de Gemeente Koggenland in vergadering bijeen op 18 maart 2019.

Constaterende dat: 

- Er de laatste tijd veel grote gezonde bomen zijn gekapt; 
- Er met deze kap diersoorten verdwijnen;
- Er bomen worden her-plant die niet de kans krijgen om uit te groeien naar oude en waardevolle bomen; 
-Traditionele Hollandse bomen zoals, wilgen , populieren, abelen, kastanjes, eiken, beuken, elzen, essen en 
berken verdwijnen uit het straatbeeld;
-Bomen geselecteerd worden door middel van een negatieve optie:
 Geen onderhoud, lees weinig groei, wortels en kruin
 Geen rotzooi, lees weinig bladeren, geen bloemen en geen vruchten
 Geen klachten;

Overwegende dat: 
- Grote bomen uitermate belangrijk zijn:  
 Voor de landschappelijke waarde
 Voor het opvangen van hittestress 
 Voor de opvang van overvloedig regenwater  
 Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit 
 Voor het bevorderen van de biodiversiteit 
 Voor cultuur en educatie
 Om ons mentale en fysieke welzijn te bevorderen 
 Om onze gemeente mooier en aantrekkelijker te maken 

- In het toekomstige Groen/Bomenbeleidsplan zullen zaken staan als: 
 Richtlijnen voor bomenkap, de boomnorm en de herplantplicht; 
 Hoe bomen het beste oud kunnen worden 
 Duidelijke criteria voor waardevolle bomen 
 Variatie van boomsoorten 
 Hoe met worteldruk om te gaan 
 Een bomenhoofdstructuur 
 Bevorderen van de biodiversiteit
 En duurzaamheid

Besluit: 

1. Op zeer korte termijn deskundigen te vragen om ecologisch onderzoek te doen en met adviezen te komen 
over hoe we tot meer samenhang kunnen komen tussen bomen, planten, vogels en insecten in 
groenvoorziening in de gemeente Koggenland en de uitkomsten hiervan zo spoedig mogelijk voor te leggen 
aan de gemeenteraad; 

2. Op zeer korte termijn deskundigen te vragen om een duurzaamheidsonderzoek te doen en met adviezen te 
komen over hoe we tot meer samenhang kunnen komen tussen bomen en de klimaat-transitie opgave in de 
gemeente Koggenland en de uitkomsten hiervan zo spoedig mogelijk voor te leggen aan de gemeenteraad; 



3. Om het college op te dragen om tot in werking treding van het nieuwe Groen/Bomenbeleidsplan geen grote 
bomen meer te kappen.

En gaat over tot de orde van de dag, 
Namens de fracties van: PvdaGroenLinks Koggenland


