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Motie ontwikkeling en onderhoud van openbaar groen

De raad van de gemeente Huizen,

in vergadering bijeen op 1juli 2021

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en overige
werkzaamheden van de raad;

overwegende dat:

- de gemeente Huizen streeft naar goed verzorgd openbaar groen, alsmede klimaatbestendig wil
zijn;

- hierop een achterstand is ontstaan;
- door de verandering in het klimaat, infrastructurele wijzigingen (kabels, asfaltering, riool) en

toenemend (werk)verkeer de kwaliteit van het groen onder druk staat, en de kwaliteit van bomen
een zorg punt is;

- er het afgelopen jaar daadwerkelijk stappen gezet zijn in groenbeheer, die echter onvoldoende
structureel geborgd zijn in intern beleid en middelen;

- in de begroting het duurzaam beheren van het groen en het bomenbestand als bestuurlijk
belangrijk wordt genoemd;

- het wenselijk is dat er een (financiële) impuls wordt gegeven voor structureel groen ontwikkeling
en -onderhoud;

- een duurzame en klimaatbestendige gemeente bijdraagt aan een gezonde, veilige en leefbare
leefomgeving;

- er op 17 september 2019 een toezegging is gedaan om in 2021 te starten met het opstellen van
nieuw Groenbeleid;

- het nu tijd is om door te pakken voor de volgende generaties;

draagt het college op:

1. nog dit jaar een werkconferentie Groen te organiseren, waarvoor de gehele raad wordt
uitgenodigd, met als thema ‘Toekomstbestendig en duurzaam groen Huizen;

2. uiterlijk in het 2 kwartaal 2022 de raad een voorstel voor te leggen over het structureel verhogen
van het kwaliteitsniveau van groen en de intensivering van duurzame groenontwikkeling en -

onderhoud, mede op basis van de uitkomsten van de werkconferentie;

en gaat over tot de orde van de dag.
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Ingediend door:

Karin Rienstra
(Groen Links)

Bram Schröder
(D66)

Wessel Doorn
(ChristenUnie)

Jessica Prins
(WD)

Bert Schaap
(Transparant Huizen)
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