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Motie

Registratienummer:

Onderwerp: Programmabegroting 2019 gemeente Overbetuwe: Tiny forests

De Gemeenteraad van Overbetuwe, in vergadering bijeen op 6 november 2018
Overwegende dat:
- De CO2-reductie wereldwijd, in Nederland en in de Overbetuwe achterblijft bij de
ambities
- Biodiversiteit bijdraagt aan CO2-reductie en dat bomen en struiken een directe stabiliserende werking hebben op het lokale klimaat
- In de bebouwde kom deze bosjes een enorme positieve invloed op het stabiliseren
van temperatuur en luchtvochtigheid hebben door schaduw en verdamping
- Het realiseren van Tiny forests een praktische manier is om samen met burgers te
werken aan biodiversiteit, klimaatbestendigheid, natuureducatie, gezondheid en
leefbaarheid
Constaterende dat:
- In veel gemeenten Tiny forests zijn of worden gerealiseerd om hun buurten groener
en klimaatbestendiger te maken
- Begin juni 2018 de IVN een oproep deed aan gemeenten om partner van Tiny Forest
te worden. En dat uit de ruim 50 aanmeldingen nu de eerste twaalf partnergemeenten
zijn geselecteerd. Dit najaar planten zij hun eerste Tiny Forests aan in samenwerking
met IVN, scholen, buurtbewoners en vrijwilligers
- In het voorjaar van 2019 de IVN nogmaals 12 partnergemeenten selecteert
- Bij deelname de IVN zorgt voor cofinanciering en begeleiding door een projectleider.
En dat van de gemeente ook cofinanciering en een projectleider wordt gevraagd en
onder meer het aandragen van locaties
- De aanleg- en beheerkosten niet hoger zijn dan die van een regulier plantsoen
(zie ook: https://www.ivn.nl/tinyforest/partnergemeente-tiny-forest-worden)
- Na een korte rondgang in de gemeente Overbetuwe eveneens reststroken zijn te
vinden nabij scholen of kinderopvang die zich hiervoor lenen
Verzoekt het college om:
- De mogelijkheden tot het realiseren van Tiny forests in het bebouwde gebied van de
Overbetuwe
- Te beoordelen of het zinvol en nuttig is om partner te worden van Tiny Forest van de
IVN
- Indien er potentiele locaties worden gezocht burgers en bedrijven bij deze
inventarisatie te betrekken
- De raad begin 2019 te informeren over de mogelijkheden en kosten
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