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Amendement Niet minder, maar meer bomen!
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het raadsvoorstel Begroting 2019-2022
(18R.00564):
De raad besluit
Beslispunt 1 aan te vullen zodat dit als volgt komt te luiden:
1. De programmabegroting 2019 vast te stellen, met inachtneming dat:


op pagina 28 de zinsnede ‘Het aantal bomen wordt teruggebracht van 30.000 naar 27.500’
wordt geschrapt en wordt vervangen door ‘Het aantal bomen in de gemeente wordt
verhoogd van 30.000 naar 31.000’. Hiertoe worden in het op te stellen bomenbeheerplan
2020-2030 opties voor deze uitbreiding aan de raad voorgelegd. Het college wordt
opgedragen de dekking hiervoor binnen het IBOR-programma te vinden.

Toelichting
Het college maakt zich zorgen over de terugloop van het aantal vliegende insecten en vogels. Het
college stelt dat het ons dwingt om de levensomstandigheden voor insecten sterk te verbeteren. Dit
kan onder andere door bloeiende planten en bomen, aldus het college. Het voorstel om het aantal
bomen terug te brengen is hiermee in strijd
Bomen zorgen ook voor:
 Een leefbare omgeving voor mens en dier. Een groene omgeving is fijn om in te wonen en
trekt vogels (en insecten) aan;
 Opname van water bij de te verwachten grotere regenbuien;
 Verkoeling bij warme zomers. Stedelijke gebieden zijn anderhalf tot 2 graden warmer tijdens
zomerdagen. Zie https://www.deingenieur.nl/artikel/meer-bomen-en-water-voor-koelerebinnenstad;
 Opname van CO2;
 Opvang van fijnstof.
Binnen het programma IBOR worden andere maatregelen genomen die niet direct noodzakelijk zijn,
of meer sober kunnen worden uitgevoerd. De begroting is echter te weinig transparant om exacte
besparingen te kunnen noemen. We vragen daarom het college met voorstellen voor dekking te
komen, liefst in verschillende scenario’s.
Voor het bijplaatsen van de 1000 extra bomen denken ondergetekenden bijvoorbeeld aan een
nabestaande bos en/of een geboorte bos, waarbij inwoners een boom kopen en meewerken aan het
onderhoud. Dit kan bijvoorbeeld in samenwerking met Staatsbosbeheer:
Marguerite Boersma, Progressief Woerden
Rianne Vrolijk, STERK Woerden
Wilma de Mooij, SP
Florian van Hout, VVD
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen
Reem Bakker, Fractie Bakker

