MOTIE MINIBOS
De Gemeenteraad van Vlaardingen in vergadering bijeen op 13 september 2018, betreffende een
motie buiten de orde
Constaterende dat:
 Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat een groene leefomgeving bijdraagt
aan de volksgezondheid, dierenwelzijn, biodiversiteit, afwatering bij neerslag, verkoeling
tijdens warme dagen, verbeterde luchtkwaliteit door het opvangen van o.a. fijnstof uit de
lucht en zorgt voor geluidsdemping tegen verkeerslawaai;
 De luchtkwaliteit in Vlaardingen steeds meer onder druk komt te staan dankzij onze ligging
nabij snelwegen, scheepvaart en industrie;
 De Blankenburgverbinding onherroepelijk wordt aangelegd, dit wederom een aanslag is op
het groen in Vlaardingen en een negatief effect heeft op o.a. de luchtkwaliteit;
 De gemeente Vlaardingen zich heeft aangemeld bij het “Tiny Forest” initiatief van IVN;
 We helaas niet bij de eerste 12 gemeenten zitten die zo een minibos in samenwerking met
IVN gaan aanleggen;
Overwegende dat:
 De gemeenteraad zich in het rompakkoord heeft gecommitteerd aan het vergroenen van
Vlaardingen;
 Er in Vlaardingen meerdere plekken zijn waar een minibos wenselijk is. Een minibos levert
zo een positieve bijdrage aan de volksgezondheid, natuurbeleving, biodiversiteit en
luchtkwaliteit van Vlaardingen;
 Er in Vlaardingen verschillende organisaties en initiatieven zijn met veel kennis op het
gebied van groen en het onderhouden daarvan;
 We volgend jaar pas weer in aanmerking komen voor de aanleg van een “Tiny Forest” in
samenwerking met IVN. En er geen garanties te geven zijn dat we dan wel mee kunnen
doen;
 Met de aanleg van de Blankenburgverbinding de noodzaak tot extra groen in Vlaardingen
groter dan ooit is;
Verzoekt het college:
 Om uiterlijk voor het einde van 2018 een plan aan te bieden aan de raad over de aanleg
van een minibos in Vlaardingen. Hierbij worden tevens een financiële onderbouwing en
mogelijke locaties gepresenteerd. Voor de totstandkoming van het plan wordt
samenwerking gezocht met Vlaardingse groene organisaties zoals “Team Klavertje Vier” en
“Stichting Boombehoud”.
En gaat over tot de orde van de dag,
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