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Onderwerp Statenbrief: Motie 52/2013 - Plant een Boom 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
 
Aanleiding 
Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 4 november 2013 hebben uw Staten de door de PvdA ingediende 
motie ‘Plant een Boom’ aanvaard. Deze motie is ingediend naar aanleiding van de behandeling van het 
Natuurbeleid 2.0. In de motie is ons college opgedragen om ouders van pasgeboren baby’s de mogelijkheid te 
bieden een boom te planten, zodat inwoners meer betrokken raken bij hun eigen groene woonomgeving en 
natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan. 
 
 
Voorgeschiedenis 
n.v.t. 
 
Essentie / samenvatting: 
Wij willen in het nog in te richten Parkbos, onderdeel van het Recreatie om de Stad 
programma, een geboortebos creëren door het planten van 200 veren (dit is een 
jonge boom van circa 1,5 cm omtrek en 1,75 m hoog) en het plaatsen van een 
picknicktafel en een geboortebord. Samen met Natuurmonumenten hebben wij 
onderzocht op welke manier we het beste invulling kunnen geven aan de uitwerking 
van de motie.  
 
We willen 200 jonge ouderparen, als representatie voor alle ouders in de omgeving 
van het Parkbos, uitnodigen om in het najaar van 2015 een jonge boom te planten 
voor hun kind in het geboortebos. De ouders ontvangen, bij het aangeven van hun 
kind bij de gemeente Utrecht, een uitnodiging om een boom  te planten voor hun 
kind. Natuurmonumenten verwacht op basis van ervaring dat 80% zal ingaan op de 
uitnodiging. Dit betekent dat 250 ouderparen een uitnodiging ontvangen.  
 
Daarnaast krijgen deze ouders het aanbod om een jaar lang gratis vriend van 
landgoed Haarzuilens te worden. Als vriend van Haarzuilens worden de ouders persoonlijk uitgenodigd voor 
landgoeddagen, zijn ze als eerste op de hoogte van speciale kinderactiviteiten en mogen ze gratis appels en 



 

  

 

peren plukken. Na een jaar stopt dit gratis aanbod. Op eigen initiatief kan de ‘vriendschap met het landgoed 
Haarzuilens’ worden verlengd. Natuurmonumenten zal in opdracht van ons de uitvoering doen. 
 
Oorspronkelijk was in de motie opgenomen om 1000 ouderparen een boom cadeau te doen. Bij de uitwerking 
bleek deze variant een minder goed effect te hebben op het beleidsdoel van de motie. Bij het planten van 1000 
bomen (veren) is geen budget om een bijzondere plek te creëren (picknicktafel en geboortebord), de boom is 
later niet meer te bezoeken en vanwege de hoge organisatiekosten is er geen budget voor een leuk aangekleed 
plantmoment. Ook is er dan geen financiële ruimte meer om de ouders een aanbod te doen om vriend te worden 
van het landgoed Haarzuilens.  
 
We gaan ervanuit dat de motie- bij uitwerking zoals hiervoor beschreven – als afgedaan kan worden beschouwd.  
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Vergroten natuurparticipatie en natuureducatie onder de doelgroep jonge ouders en kinderen. 
 
Financiële consequenties 

De uitgaven (€ 20.000,-) zijn geprogrammeerd binnen de Agenda Vitaal Platteland (onderdeel Rods) en worden 
gedekt door de reserve landelijk gebied.  
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Begin 2015:  Uitnodigen ouders om een boom te planten (bij aangifte). 

Najaar 2015: 200 ouderparen planten boom in geboortebos.   
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


