Formulier ten behoeve van het indienen van vragen als bedoeld in artikel 4.27
van het Reglement van Orde VV en commissies Delfland
Omschrijving ’’problematiek’’

MeerBomen.nu
Inleiding.
Op 13 november 2020 hopen diverse initiatiefnemers via MeerBomen.nu te starten met
het (ver)planten van 1 miljoen bomen en struiken. De doelen zijn
- het verhogen van de CO2-opslag in bomen en struiken;
- het verhogen van de biodiversiteit;
- bewustwording over verplanten;
Vragen
1. Is het DB/Delfland op de hoogte van dit mooie initiatief? En staat ze hier positief
tegenover en wil ze ook zélf het goede voorbeeld geven mbt dit onderwerp en de
doelen?
2. Wil het DB/Delfland zelf de handen uit de mouwen steken en het initiatief ruimhartig
omarmen door kansen die zich voordoen te benutten voor nu en voor in de toekomst?
3. Zou het een mooi idee kunnen zijn om op 13 november a.s. aan te sluiten bij
genoemd initiatief en dit daarna om te zetten in een afgewogen en een bij Delfland
passend bomen en groen-beleid?
4. Wil het DB/Delfland dit keer (in iedergeval éénmalig) en in dit jaar in totaal 4 bomen
planten? (op bijv. de 4 zuiveringslocaties; één boom per zuiveringslocatie meer mag
natuurlijk altijd)
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Antwoorden
1. Is het DB/Delfland op de hoogte van dit mooie initiatief? En staat ze hier positief
tegenover en wil ze ook zélf het goede voorbeeld geven mbt dit onderwerp en de
doelen?
Antwoord: Het college was op de hoogte van de campagne MeerBomen.nu en
van de Nationale Boomfeestdag van 18 november jongstleden, en wil ook zelf het
goede voorbeeld geven.
2. Wil het DB/Delfland zelf de handen uit de mouwen steken en het initiatief
ruimhartig omarmen door kansen die zich voordoen te benutten voor nu en voor
in de toekomst?
 Antwoord: Delfland zet actief in op de aanplant van bomen via het Actieplan
Biodiversiteit, met de acties ‘A3 Vergroenen terreinen’ en ‘C4 Verkenning tiny
forest’, en staat daarnaast open voor kansen en initiatieven in de omgeving.
3. Zou het een mooi idee kunnen zijn om op 13 november a.s. aan te sluiten bij
genoemd initiatief en dit daarna om te zetten in een afgewogen en een bij
Delfland passend bomen en groen-beleid?
Antwoord: Delfland was op 18 november jongstleden aangesloten bij de
Nationale Boomfeestdag, met de aankondiging van de aanplant van een boom bij
rioolgemaal ‘s Gravenzande (een actie uit de go green challenge), passend bij de

intentie om meer bomen aan te planten op onze terreinen.
4. Wil het DB/Delfland dit keer (in ieder geval éénmalig) en in dit jaar in totaal 4
bomen planten? (op bijv. de 4 zuiveringslocaties; één boom per zuiveringslocatie
meer mag natuurlijk altijd)
Antwoord: Dit jaar wordt – los van herplant in het kader van projecten waarvoor
bomen gekapt worden - in ieder geval één boom geplant. De komende jaren
wordt de aanplant van méér bomen gestuurd vanuit genoemde acties uit het
Actieplan Biodiversiteit en zo veel mogelijk gecombineerd met de uitvoering van
projecten en onderhoudswerk.

Considerans, aanleiding van, toelichting op of achtergrond

Dit formulier richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland
pdaverveldt@hhdelfland.nl
met afschrift aan de griffier hfobler@hhdelfland.nl
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