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Raadsinformatiebrief bomenplan 2020-2024

Geacht bestuur,

Op 23 september 2020 hebben we u geïnformeerd over de vaststelling van het
bomenplan 2020-2024. We hebben u geïnformeerd over het doel, de planning en over
welke 6 deelprojecten de te planten bomen worden verdeeld. Te uwer informatie, de zes

deelprojecten zijn:
Hoofdgroepstructuur
Groene dorpsranden
Vergroenen tuinen

npAOND

Tiny forrest
Herdenkingsbomen

6. Bossages
Onlangs hebben zich een aantal negatieve ontwikkelingen voorgedaan, waardoor we de
vastgestelde doelen niet gaan halen. Middels deze raadsinformatiebrief
willen we u
hierover informeren.

1.

In het plan dat we in september 2020 met u gecommuniceerd hebben is

aangegeven dat de helft van het budget gesubsidieerd werd door de
provincie Limburg in het kader van de regeling 1 miljoen bomenplan. We
hebben gezamenlijk met de medewerkers van de provincie Limburg het
bomenplan 2020-2024 geschreven en een subsidieaanvraag voorbereid. In
het vierde kwartaal van 2020 en begin 2021 hebben wij de subsidieaanvraag
formeel gemaakt en ingediend. Echter in juni 2021 stelde de provincie

Limburg dat we per aan te planten perceel een overeenkomst moeten
overhandigen waaruit blijkt dat een instandhouding van 30 jaar gegarandeerd
zou zijn, een voorwaarde waarover in de subsidieaanvraag en in het
voorstadium nooit over is gesproken. Bovendien werd ons de termijn van 3
weken opgelegd, een onmogelijke opgave. Op 3 september 2021 ontvingen
wij de beschikking van de provincie Limburg dat de subsidie niet zou worden
verstrekt.

2.
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Stichting IKL was een belangrijke partner in het behalen van deze doelen.
KL droeg al jaren met succes zorg voor het werven, bedenken, aanplanten
en onderhouden van stroken grond gelegen aan de dorpskernen om deze
(geanonimiseerd)
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aan te planten met hoogstambomen en hagen, de zogenaamde groene
omzoming van de dorpkernen (deelproject 2). Dit was een van de
“producten” die binnen onze gemeente succesvol waren en past binnen de
doelstelingen van ons landschapsontwikkelingsplan. Ondanks dat het al

jaren een succes is, blijven nieuwe percelen zich aandienen om aangeplant
te worden. Echter zoals u weet is IKL in het voorjaar failliet verklaart en heeft
er derhalve geen werving van nieuwe percelen plaatsgevonden om in het
plantseizoen 2021-2022 aan te planten. Er is door de provincie een
verkenner ingesteld die onderzoekt waar nu het hiaat is gevallen nu IKL
failiet is, waar behoefte naar is en welke partij of partijen dit kunnen invullen.

Een en ander betekent dat wij nu
212.500 ter beschikking hebben,
voor de regeling vergroenen van
vastgesteld. We kunnen derhalve
voorgenomen.

in plaats van € 425.000 voor de jaren 2020-2024 €
waarvan € 80.000 (4 jaar € 20.000) gereserveerd i
de tuinen, de regeling die onlangs door uw raad is
minder bomen planten dan we ons hadden

Bovendien is het budgetplafond voor vergroenen tuinen nu voor 2021

vastgesteld op € 10.000.
Tussentijds worden wel nog initiatieven van de andere deelprojecten ontwikkeld. We
realiseren dit jaar een tiny forest nabij de MFA van Margraten, we planten bomen in het
kader van de hoofstructuuren we zijn in overleg met de terreinbeherende organisaties
voor wat betreft het gezamenlijk optrekken om gestelde doelen gezamenlijk te kunnen

bereiken. Hierbij moet u denken aan Staatsbosbeheer, Stichting Limburgs Landschap,
Elisabeth Strouvenfonds,

Natuurmonumenten,

WML

etc.

We zullen u middels de diverse P&C-instrumenten informeren over de gerealiseerde
doelen. Mochten zich ingrijpende wijzigingen zoals bovenstaand tussentijds voordoen,
zullen wij u wederom middels een raadsinformatiebrief informeren.

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
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De gemeentesecretaris,
_ De burgemeester,

(geano im se rd)

(geanonimiseerd)
Drs.

M.A.G.

Gerits

Drs.

G.J.M.

Cox

