
GROEN LINKS 
AANVAARD 

Motie: Het Bomen Actieplan 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 30 oktober 2019 

De Staten, gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat: 
• Veel onderzoek aantoont dat vergroening van stad en platteland bijdraagt aan 

verbetering van het klimaat en leefbaarheid en verfraaiing van het landschap; 
• De Provincie Utrecht haar kenmerkende landschap als unieke woon-, werk en 

recreatieomgeving positioneert; 
• Bij planten van bomen en struiken levert een belangrijke bijdrage aan CO2 reductie en 

maakt onderdeel uit van bespreking aan de klimaattafels; 
• Mede vanuit Natuur netwerk Nederland er een opgave bij de provincie ligt om samen 

met partners de natuur de versterken; 
• Het natuurbeleid ook accenten legt op vergroening en verduurzaming in de bebouwde 

omgeving; 
• Bij het congres klimaat adaptatie en natuurbeleid een van de oplossingsrichting was het 

bij planten van bomen; 
• De Natuur en Milieufederaties recent een schenking van€ 2.25 miljoen hebben 

ontvangen voor de aanplant van 10 miljoen en bij de uitvoering de provincies een 
belangrijke rol zullen vervullen; 

• Dat Agroforestry nieuwe standaard wordt voor duurzame landbouw; 
• Bij de laatste Provinciale Statenverkiezingen ca. 600.000 inwoners van de Provincie 

Utrecht hun stem uitbrachten. 

Verzoeken GS: 
• Om maatschappelijke organisaties zoals de NMU, Utrechts Landschap, LTO en 

Natuurmonumenten te vragen om tot een gezamenlijk actieplan te komen dat leidt tot 
de realisatie van de extra bij planting van in ieder geval 600.000 in de provincie Utrecht 
tot 2023 of zoveel eerder als mogelijk; 

• Voor het tot stand komen van dit actieplan de benodigde financiële middelen ter 
beschikking te stellen; 

• Bij het vormgeven en uitvoeren van dit actieplan inwoners, onderwijsinstellingen en o.a. 
collectieven actief te betrekken en te faciliteren door bijvoorbeeld een digitaal platform 
'waar plant jij jouw boom' in te richten waardoor bewustwording versterkt wordt en 
monitoring mogelijk is; 

• Bij de officiële start van de uitvoering van het actieplan samen met inwoners, 
gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en maatschappelijke partners een 
'Utrechtse Boomplantdag' te organiseren; 

• Bij de kadernota 2021 een voorstel te doen om dit actieplant financieren. 

En gaan over tot de orde van de dag. 
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