,ry 12
åANvnnno

@PvoA

/"roufnc¡ale' .Stcfen

titrecht

/Oooo r'€¿<t 4 u229PPA /,/ )

Motie Plant een Boom

Provinciale Staten van Utrecht, ín vergadering bijeen op 4 november 2013, te bespreking van

Natuurbeleid 2.0,
Constaterende dat
De nota Natuur 2.0 stelt dat een belangrijke opgave is de realisatie van nieuwe Sroene

recreatiegebieden om de stad;

Wij het belangrijk vinden dat de burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene
woonomgeving en dat het natuurbeleid weer mídden in de samenleving komt te staan;
Ovenruegende dat:

te bereiken ís om de participatie van burgers te vergroten;
Natuureducatie belangrijk is en je niet vroeg genoeg daarmee kunt beginnen;
Je voor 30 euro vriend kan worden van Landgoed Haarzuilens en je dan uitgenodigd wordt
om op een van de boomplantdagen een boom te komen planten;
Een manier om dat

Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten:
Om aan ouder¡ van prasge boren baby's de mogelijkheid te bieden om een boom te planten;

Voor de eerste L000 ouders die zich aanmelden de boom cadeau te doen;
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En gaan over
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tot de orde van de dag
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Motie Plant een Boom
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 november 2013, te bespreking van

Natuurbeleid 2.0,
Constaterende dat
De nota Natuur 2.0 stelt dat een belangrijke opgave is de realisatie van nieuwe groene

recreatiegebieden om de stad;
Wij het belangrijk vinden dat de burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene
woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan;
Ovenrrregende dat:
Een manier om dat

te bereiken

is om de participatie van burgers te vergroten;

Natuureducatie belangrijk is en je niet vroeg genoeg daarmee kunt beginnen;
Je voor 30 euro vriend kan worden van Landgoed Haarzuilens en je dan uitgenodigd wordt
om op een van de boomplantdagen een boom te komen planten;
Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten
Om aan ouder¡

van

sgebo ren baby's de mogelijkheid te bieden om een boom
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te planten;
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Motie Plant een Boom
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 4 november 2013, te bespreking van

Natuurbeleid 2.0,
Constaterende dat
De nota Natuur 2.0 stelt dat een belangrijke opgave is de realisatie van nieuwe groene

recreatiegebieden om de stad;
Wij het belangrijk vinden dat de burgers meer betrokken raken bij hun eigen groene
woonomgeving en dat het natuurbeleid weer midden in de samenleving komt te staan;
Overwegende dat:
Een manier om dat

te bereiken

is om de participatie van burgers te vergroten;

Natuureducatie belangrijk is en je niet vroeg genoeg daarmee kunt beginnen;
Je voor 30 euro vriend kan worden van Landgoed Haarzuilens en je dan uitgenodigd wordt
om op een van de boomplantdagen een boom te komen planten;
Verzoekt het College van Gedeputeerde Staten
Om aan ouders van pasgeboren baby's de mogelijkheid te bieden om een boom te planten;

Voor de eerste 1000 ouders die zich aanmelden de boom cadeau te doen;
En gaan

over tot de orde van de dag.
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