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Naar aanleiding van raadsvoorstel Nota van beantwoording en definitief ontwerp Milieubeleidsplan
Z/20/042183/218341op de raadsagenda van 4 maart 2021
Onderwerp: Bomenbestand in Voorschoten
De gemeenteraad van Voorschoten, in vergadering bijeen op donderdag 4 maart 2021
Constaterende dat:
a. Het Milieubeleidsplan 2021 – 2024 – met als titel Energie en Klimaat - in het toekomstbeeld
van Voorschoten in 2050 (blz 9), onder meer uitspreekt dat het aantal bomen in Voorschoten
in 2050 minstens gelijk gebleven is.
b. Diverse landelijk programma’s lopen om het aantal bomen toe te laten nemen, o.a. bij
Staatsbosbeheer en de organisatie Meer Bomen Nu.
c. In de komende jaren een aantal nieuwbouw-programma’s in ontwikkeling komt, zoals
Roosenhorst, Noortveer, Starrenburg III, Intratuin, die nieuwe mogelijkheden geven voor een
uitbreiding van het bestaande bomenbestand.
d. Vergroening en verduurzaming in de bebouwde omgeving o.a. door aanplant van bomen
eveneens goed past bij het Milieubeleidsplan.
Overwegende dat:
a. Inwoners van Voorschoten groot belang hechten aan een groene leefomgeving;
b. De gemeente verdere stappen wil zetten met vergroening, verduurzaming en een meer
leefbare gemeenten;
c. Het aanplanten van bomen onder meer een belangrijke bijdrage levert aan CO2 reductie en
tegengaan van hittestress;
d. Er gestreefd wordt naar een grotere biodiversiteit en dat een grote variatie in boomsoorten dit
ondersteund;
e. Een gevarieerde boomaanplant de bomen minder kwetsbaar maakt voor ziektes en kaalslag
voorkomt als bomen aan het einde van hun levensduur gekapt moeten worden.

Motie
182

Verzoekt het college:
1. In het verlengde van het Milieubeleidsplan een beheerplan groen te ontwikkelen dat naast de
aanplant van bomen op goede standplaatsen in of nabij nieuwbouw gericht is op de groei van
het bomenbestand in Voorschoten in 2050 met minimaal 5%, inclusief hierbij een hoge mate
van variatie in boomsoorten.
2. Bij het realiseren van dit streefdoel waar mogelijk inwoners, burgerorganisaties en andere
relevante partners, zoals natuur- en maatschappelijke organisaties te betrekken.
3. In de op te stellen omgevingsvisie waar de beheerplannen in opgenomen worden financiële
dekking voor dit plan te vinden. Voorts de mogelijkheid te doen onderzoeken en/of te
bevorderen dat particulieren, bedrijven en instellingen bomen kunnen schenken of
adopteren.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
Joop Bos, namens GroenLinks.
Cees Bremmer, namens CDA.
Jolien Schroot, namens D66
Glenn Zeelt, namens ONS Voorschoten
Marleen Persoon, namens Voorschoten Lokaal Sterk
Aantekening griffier: motie wordt zonder stemming aangenomen.

