
GEMEENTE I I BEEM'TER

-

Staf

uw brief van

WERELDERFGOED

De gemeenteraad van Beemster

uw kenmerk ons kenmerk
1543467

datum
16 maar12021

ondenuerp
Stand van zaken uitvoering motie bomenplan

Geachte leden van de raad,

Op 10 november 2020 heeft de raad de motie 'ambitieus plan om zoveel mogelijk nieuwe
bomen te planten' aangenomen. De motie betreft het verzoek om uiterlijk in het tweede
kwartaal 2021 met een ambitieus plan te komen om in de kernen van de gemeente de zieke
bomen te vervangen en er zoveel mogelijk nieuwe bomen te plaatsen in het najaar van
2021. ln de toelichting is aangegeven dat men denkt aan het symbolische aantal van 409
bomen: voor elk jaar dat Beemster als gemeente heeft bestaan één boom.

Het college heeft, in navolging op de naderende fusie, een bomenplan opgesteld voor
Beemster met dezelfde uitgangspunten als het bomenplan van Purmerend. Op deze manier
kan er samen opgetrokken worden en is 'garantie op groen' geborgd, mits de benodigde
financiële middelen gevonden kunnen worden. ln dit bomenplan is tevens de aangenomen
motie opgenomen en maakt daarvan een prominent onderdeel uit.

Om dit bomenplan mogelijk te maken dient er zowel een incidenteel budget (ca. € 448.000)
voor de aanschaf en het planten van de bomen beschikbaar gesteld te worden als een
structureel budget voor het onderhoud en beheer van alle bomen (€ 346.000). Het betreft
aanzienlijke bedragen. Bij besluitvorming hierover door de raad is daarna goedkeuring van
de provincie nodig die daarbij uiteraard de mening van de fusiepartner zal vragen.
De planning om dit in het najaar van 2021 te realiseren is om die reden niet haalbaar.

Het nemen van een dergelijk besluit heeft gevolgen voor het financieel perspectief van de
nieuwe gemeente. Om die reden stelt het college voor om het bomenplan in te brengen in
de bespreking van de gezamenlijke kadernota 2022 en hierbij de wens te uiten om in het
voorjaar van 2Q22 de voorgestelde bomen te planten, voor ieder jaar dat Beemster heeft
bestaan.
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Op deze manier kan er een weloverwogen besluit genomen worden in het perspectief van
de nieuwe gemeente door beide gemeenteraden.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
en wethouders van

H.J.C. Welage
gemeentesecretaris
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