MOTIE Meer bomen in Ouder-Amstel
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De raad van de gemeente Ouder-Amstel, bijeen op 25 maart 2021
Constaterende dat:










Een groot aantal bomen in onze gemeente geveld is om plaats te maken voor gemeentelijke,
provinciale en landelijke ontwikkelingen.
Inwoners het belangrijk vinden dat onze gemeente haar groene karakter behoudt en waar
mogelijk uitbreidt.
De gemeente een bomenfonds heeft die bedoeld is om gekapte bomen die niet in de directe
omgeving herplant kunnen worden, financieel te compenseren om later en elders alsnog bomen
te kunnen planten.
Het college zich vooralsnog op het standpunt stelt dat er geen ruimte binnen Ouder-Amstel
(wenselijk) is voor aanvullende aanplant van bomen.
In de commissie d.d. 18 maart 2021 is gesproken over eventuele herplant tussen de snelweg A9
en de ventweg rond de oostzijde van de Ouderkerkplas.
Er geen concreet gemeentelijk uitvoeringsplan ligt om structureel en planmatig bomen te
planten uit het bomenfonds (zowel in bestaande als nieuwe dorpskernen).
Groen bescherming biedt tegen vervuiling en reductie van fijnstof uit de lucht. Groen draagt bij
aan het klimaat in de gebouwde omgeving en helpt om het hitte-eiland effect te verminderen in
het verlengde hiervan energie te besparen (airco). Zie advies “Landschap versterken met bomen
en bos” van het College van Rijksadvieseurs 1.

Overwegende dat:
 Het wenselijk is voor het groene karakter van Ouder-Amstel, en gezien het sentiment in de
lokale samenleving, om te verkennen (budgetneutraal) hoe in de gemeente het bomenfonds op
korte termijn aangewend kan worden om extra bomen te planten.
 De betrokkenheid en sociale cohesie versterkt kunnen worden alsook het vertrouwen dat de
gelden daadwerkelijk voor de nieuwe bomenaanplant zullen worden aangewend. Daarnaast kan
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pag. 44 uit Het Advies van het College van Rijksadviseurs: ‘Landschap versterken met bomen en bos,
’hoofdstuk Nieuwe stads- en dorpsbossen’, gepubliceerd op 25 augustus 2020.



het college opgedane succesvolle ervaringen elders inzetten om bij dit vraagstuk mogelijkheden
voor een blijvende betrokkenheid van inwoners in te zetten.
Een bomenbeleid met daarin visie en ook bijbehorende uitvoeringsplan nodig is voor structureel
en planmatig aanpak van bomenplant in Ouder – Amstel.

Verzoekt het college:
1. Met een voorstel te komen hoe het bomenfonds versneld in te zetten voor bomenplant in
Ouder-Amstel op korte termijn.
2. Dit voorstel binnen half jaar aan de raad voor te leggen.
3. Bij dit voorstel – waar mogelijk – inwoners op te roepen een bijdrage te leveren, bijvoorbeeld
locatiesuggesties voor nieuwe bomen of wensen voor de aanleg van collectieve fruitgaarden en
voedselbossen.
4. Het behoud van bestaande bomen als uitgangspunt te hanteren en dit belang in de plannen bij
alle projecten te verankeren.
5. Inzicht te geven aan de raad op welke wijze bomeneffect-analyse wordt opgesteld bij ieder
nieuwbouw- of herinrichtingsproject in de planvormingsfase.
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