
Motie 
Bomen erbij in de Oude IJsselstreek

Onderwerp: Actieplan voor bomen

Motie op grond van art. 29 Reglement van Orde.

Indiener(s): John Haverdil (PvdA), Heini Peters (SP), Guido Hakvoort (CDA), Marco Bennink 
(Lokaal Belang)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 7 november 2019;

constaterende dat:
1. De gemeente stappen wil zetten op het gebied van natuurontwikkeling;
2. Veel onderzoek aantoont dat vergroening van de stad en platteland bijdraagt aan verbetering 

van het klimaat en leefbaarheid; 
3. De Oude IJsselstreek haar kenmerkende landschap als unieke woon-, werk en 

recreatieomgeving positioneert; 
4. Inwoners een hoog belang hechten aan een groene leefomgeving; 
5. De gemeente grondposities beheert; 
6. Bijplanten van bomen een belangrijke bijdrage levert aan CO2 reductie; 
7. Het natuurbeleid ook accenten legt op vergroening en verduurzaming in de bebouwde 

omgeving. 

overwegende dat:
1. De gemeente verder wil werken aan vergroening, verduurzaming en een leefbaardere 

gemeente;
2. Op basis van deze motie de gemeente beleid ontwikkelt om meer nieuwe bomen te planten;
3. Het beleid om nieuw bomen te planten aansluit bij het gemeentelijk bomenbeleidsplan;
4. De gemeente met oog voor het landschap, inzet op: kringloopeconomie, betere 

omstandigheden voor plantensoorten, dieren en insecten, het opvangen van CO2 en ons 
gebied tegelijkertijd zo mooi mogelijk inricht;

5. Dat laatste ook kan betekenen dat in sommige gevallen wordt toegestaan dat er in het kader 
van natuurontwikkeling in bepaalde gebieden ook bomen gekapt worden. Die worden (later) 
dan op meer geschikte locaties opnieuw aangeplant.

verzoeken het college:
a. Een actieplan op te stellen dat leidt tot de realisatie van de extra bijplanting van bomen in de 

gemeente Oude IJsselstreek; 
b. In dat actieplan een verdienmodel te ontwikkelen om zo ook een duurzaam beheermodel te 

kunnen vormgeven;
c. In het actieplan ook in kaart te brengen waar deze bomen geplant kunnen worden en locaties 

te zoeken; 
d. Draagvlak te creëren door partners, waaronder natuurorganisaties, collectieven, organisaties 

in het maatschappelijke domein en het bedrijfsleven bij de planopstelling en bij de beoogde 
uitvoering te betrekken; 

e. Aan de gemeenteraad voor de zomer van 2020 dit actieplan inclusief benodigde investeringen 
aan te bieden. 

en gaat over tot de orde van de dag.

John Haverdil  Heini Peters Guido Hakvoort Marco Bennink
Pvda SP CDA Lokaal Belang 


