
      
 

Motie Geboortebos gemeente Moerdijk 
 

Willemstad, 30 mei 2017 

 

De gemeenteraad bijeen op donderdag 22 juni 2017, 

 

Overwegende dat: 

- Een duurzame gemeente klimaatneutraliteit hoog in het vaandel heeft staan 

- Het in stand houden van het bomenbestand hier een bijdrage aan levert 

- Het in stand houden van het bomenbestand eveneens bijdraagt aan de biodiversiteit, 

leefomgeving, hogere gezondheidswaarde, beter woonklimaat, betere luchtkwaliteit, hogere 

economische waarde, aantrekkelijker en recreatief imago 

- Educatie en bewustwording van onze leefomgeving belangrijk is 

 

Concluderende dat: 

- Elke gekapte boom door minimaal 1 boom vervangen moet worden, oudere bomen door 2. 

- Dit in principe op dezelfde plek in dezelfde kern moet gebeuren, maar dit niet altijd mogelijk 

is. 

- Er altijd een mogelijkheid moet zijn dit elders in onze gemeente te doen 

- Een recreatiebos van extra toegevoegde waarde is in onze gemeente 

- Een boom voor iedere geboorte (of andere levensgebeurtenis) een mooi cadeau / herinnering 

is waardoor inwoners meer verbonden blijven met de gemeente 

- Zo'n 'herinneringen' bos inwoners uit de verschillende kernen meer sociaal met elkaar kan 

verbinden 

- Kinderen met een 'eigen' boom meer leren over de natuur 

 

Draagt het college op te onderzoeken: 

- Waar er plaats is om een geboortebos te creëren 

- Welke mogelijkheden er zijn in te passen in ons beleid 

- Wat de kosten zouden kunnen zijn voor het realiseren van zo'n bos 

- Er rekening mee houdend dat de kosten van bomenkap bij gebiedsontwikkeling in de 

exploitatie kan worden meegenomen 

- En indien deze niet verhaald kunnen worden uit het budget van groenbeheer welke 

kosten dit geboortebos dan met zich meebrengt 

- Er rekening mee houdend dat bomen bij geboorten/huwelijken bijvoorbeeld 

geschonken kunnen worden door de gemeente, dan wel betaald kunnen worden door 

inwoners bij andere levensgebeurtenissen? 

- De resultaten van dit onderzoek aan de raad voor te leggen in de vorm van een raadsvoorstel 

in het 4e kwartaal van 2017, nog voor de begrotingsbehandeling. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Moerdijk Lokaal  Onafhankelijk Moerdijk  BBM 

 

Ingrid Kleijn      W.M. de Pijper 

 

In te vullen door de griffier: 
o Motie is aangenomen / verworpen met  ___ stemmen van OM, CDA, VVD, SP, BBM, PvdA, CU, 

GL, Moerdijk Lokaal voor en ____ stemmen van OM, CDA, VVD, SP, BBM, PvdA, CU, GL, 
Moerdijk Lokaal tegen. 

o Motie is ingetrokken / aangehouden. 


