MOTIE

Agendapunt 5.0: Beantwoording schriftelijke vragen bomenbeleid
Motienummer:
De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 9 febuari 2016
Onderwerp: Bomenbeleid
De raad, gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat
•
•
•
•
•
•
•
•

De gemeente Houten op dit moment geen bomenbeleid kent;
De huidige lijst bijzondere bomen op dit moment geen onderdeel uitmaakt van
samenhangend (bomen)beleid;
De gemeente in de beantwoording van de vragen over het bomenbeleid (16GR0013)
aangeeft dat het belangrijkste beleidsdocument ‘Licht op Groen’ uit 1996 stamt;
Er regelmatig onrust onder de Houtense bevolking ontstaat over het kappen van bomen;
Er behoefte is aan integraliteit, transparantie, duidelijkheid en behoud van bomen;
Er in vele gemeentes een helder bomenbeleid is opgesteld waarin duidelijkheid geschapen is
over zaken als werkwijze, cultuurhistorie, nieuwe aanplant, omgang met wensen burgers, etc.
Burgers beleidsplannen moeten kunnen inzien om meer zicht te krijgen op dagelijkse
situaties.
Zowel het beleidsakkoord (IS14.00557) als de Toekomstvisie (IS15.00459) aangeven dat het
groene karakter van Houten gewaarborgd moet worden en de openbare ruimte zo groen
mogelijk moet worden ingericht.

Verzoekt het college om:
1. In 2016 een integraal bomenbeleid op te stellen;
2. Dit op de gebruikelijke wijze ter besluitvorming aan de Raad voor te leggen, te communiceren
en publiceren;
en gaat over tot de orde van de dag;
Toelichting:
In de gemeente bestaan wel enige ideeën over bomenbeleid. Deze zijn momenteel echter
versnipperd in meerdere en verouderde documenten. Deze motie is een verzoek om een
geactualiseerd en integraal bomenbeleid op te stellen. Op dit moment bestaat er al een lijst
bijzondere bomen, maar dit is slechts één onderdeel van een volledig beleid. De pluspunten van een
bomenbeleid zijn dat er duidelijke richtlijnen opgesteld worden over de aanplant, beheer en kap van
Houtense bomen. Duidelijk beleid zou een verbetering in transparantie voor onze burgers inhouden
en de onrust die nu met regelmaat ontstaat, kunnen verminderen. Tenslotte sluit een bomenbeleid
goed aan bij de ideeen over een duurzame toekomst zoals geformuleerd in het beleidsakkoord 20142018 en de toekomstvisie Proeftuin Houten 2025.
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