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Op welke gronden deze briefî/Waarom nu voorgelegd?
Op 10 september is de motie 'Benut het bomenfonds voor meer bomen’ (20bb11080) 
van raadsleden Astrid Kockelkoren (GroenLinks), Chantal Zeegers (D66) en Tjalling 
Vonk (CU - SGP) aangenomen. De motie verzoekt het college om;

* De beschikbare middelen in het bomenfonds van C33.288 komend jaar 
voortvárend in te zetten voor het toevoegen van zoveel mogelijk extra bomen 
(ten minste 30-40) op stenige plekken in de stad;

* Hierbij conform de bomenbalans te sturen op diversiteit in boomsoorten en 
uitbreiding van het aantal fruitbomen in de stad;

* Over de uitvoering van deze motie te rapporteren aan de raad in de jaarlijkse 
bomenbalans.

Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder 
aangenomen moties en gedane toezeggingen:
Geen

Toelichting:
Met de middelen uit het Bomenfonds, wordt voor de aanplant van nieuwe bomen 
gezorgd en/of bijgedragen aan het planten van bomen met een grotere stamomtrek in 
het openbaar gebied.
In 2020 zijn er geen stortingen gedaan in het Bomenfonds en er zijn geen middelen 
ingezet vanuit het Bomenfonds in 2020. Het Bomenfonds bevatte op 31 december 
2020 een bedrag van C 33.288 ter besteding in 2021 en verder.

Zoals verzocht worden de middelen uit bomenfonds dit jaar voortvárend ingezet. Dit 
gebeurt op de volgende manier;
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* Vier bomen worden op verzoek van bewoners gepland aan de 
Argonautenweg. De kosten hiervan zijn 611.000;

» Aan de Gooilandsingel worden 20 bomen geplant, vanuit het bomenfonds 
wordt hiervoor voor 620.000 aan bijgedragen.

* In de gebieden Noord West en Kralingen/Crooswijk worden over meerdere 
locaties 101 bomen gepland, vanuit het bomenfonds wordt hiervoor voor 
69000 aan bijgedragen. De 101 bomen zijn bomen die met name fruit/noot 
dragend zijn.

Bovenstaand laat zien dat meer geld wordt besteed aan bomen dan dat er op dit 
moment in het bomenfonds aan budget zit. Hierbij is rekening gehouden dat lopende 
het jaar een aanvulling in het Bomenfonds verwacht wordt van vergunningen met een 
financiële herplantverplichting. Op deze manier kan toch bijgedragen worden aan alle 
drie de initiatieven en maken we Rotterdam weer een stukje groener.

Het bovenstaande is verwerkt in een tabel en opgenomen in de bomenbalans.

Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Geen

Wij stellen u voor hiermee motie 20bb11080 als afgedaan te beschouwen.

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

De şecretari De burgemeester,

V.J.M. Ròōžen
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