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Waalre

MOTIE "De houthakker" herplant óf betaalt.

De raad van de gemeente Waalre, in vergadering bijeen op 7 januari 2O2O,
besprekende "voorstel tot het vaststellen van het Beleid- en beheerplan Groen
en Bomen"

Constaterende dat:

I

Bomen (houtopstanden) belangrijk zijn voor Waalre omdat ze beeldbepalend zijn
voor het groene karakter "Waalre Groenfontein";
Bomen belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp;
Bomen een grote ecologische waarde hebben;
De Europees Commissaris van Klimaat Dhr. Timmermans een "Green Deal" heeft
gepresenteerd met een bomen herbeplanting-beleid;
Het kappen van bomen voor gemeente en particulieren noodzakelijk kan zijn;
De bijlagen "Groene Kaart Bescherming houtopstanden Waalre" onderdeel van
"Beleid- en beheerplan Groen en Bomen 2020" zich slechts richt op bomen met
een cultuurhistorische betekenis en/of ruimtelijke betekenis;
Het groene karakter van Waalre waar mogelijk moet worden versterkt;
In de bijlagen "Beleid- en beheerplan Groen en Bomen 2020" staat te lezen dat
men inwoners wil stimuleren tot aanplant van een boom;
Een "Herplantplicht" in diverse gemeenten zoals Tilburg, Kampen en Meijerijstad
goed werkt.

Is van mening dat:

.
.
.
.

Het groene karakter van Waalre waar mogelijk moet worden versterkt;
Bij de kap van een boom in Waalre - bijvoorbeeld dikker dan 30 cm omtrek - de
keuze aan de kapper te geven tussen herplanting of een bijdrage in een
herplantfonds, een positieve bijdrage kan leveren aan het groene karakter van
Waalre;
Deze bijdrage berekend kan worden conform landelijke rekenmodellen;
De middelen uit een herplantfonds gebruikt kunnen worden om inwoners te
faciliteren en/of stimuleren om een boom te planten.

Verzoekt het college:
Te onderzoeken wat de voor- en nadelen van uitbreiding van de bestaande
herplantplicht in de APV zijn en wat de rol van een herplantfonds hierbij kan zijn
en de raad hierover te informeren,
En gaat over

tot de orde van d e dag

Ondertekend door de fracties,
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