Motie 2
Wij willen door de bomen het bos weer zien
(evaluatie bomenbeleidsplan)
De raad van Wijdemeren, in vergadering bijeen op 8 november 2018
Constaterende dat:
- de gemeente Wijdemeren een groot aantal en een grote diversiteit aan bomen op haar
grondgebied heeft;
- bomen een aantal belangrijke functies vervullen, niet in het minst omdat ze bijdragen aan het
verminderen van de CO2-uitstoot op deze aardbol;
- specifieke soorten van bomen en groepen daarvan in belangrijke mate de fysieke leefomgeving
van Wijdemeren bepalen en een kernkwaliteit van ons karakteristieke landschap vormen;
- de voor deze regio specifieke boomsoorten vanouds vaak een functie hadden bij het uitoefenen
van ambacht en bedrijf en mede daarom cultuur-historische waarden vertegenwoordigen.
Overwegende dat:
- bomen dus op een zo adequaat mogelijke wijze beheerd en beschermd moeten worden,
ongeacht of het bomen van particulieren of van de overheid zijn;
- het groene karakter van onze mooie gemeente voor een groot deel tot stand komt door bomen
op particulier grondgebied;
- de gemeente Wijdemeren het Bomenbeleidsplan 2011-2035 heeft vastgesteld waarin is
aangegeven hoe dat beheer en die bescherming plaats moet vinden;
- de afgelopen periode een aantal gebeurtenissen plaats heeft gevonden waarin er bomen gekapt
zijn en dit tot emotionele reacties heeft geleid van inwoners en betrokken organisaties;
- de vraag aan de orde kwam of het Bomenbeleidsplan hier voldoende bescherming voor biedt;
- de evaluatie van het Bomenbeleidsplan gepland staat voor het jaar 2020.
Is van mening dat:
- de evaluatie vervroegd moet worden zodat snel duidelijk wordt in hoeverre het huidige
Bomenbeleidsplan 2011-2035 aangepast en verbeterd moet worden.
Verzoekt het college:
- de evaluatie van het Bomenbeleidsplan niet in 2020 te houden maar te vervroegen naar het jaar
2019.
En gaat over tot de orde van de dag.
Wijdemeren, 8 november 2018
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