Vragen VVD bosaanplant
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Ten tijde van de eerste bosaanplant heeft de raad een motie aangenomen m.b.t. het beheer,

wethouder aangeven in hoeverre de motie is uitgevoerd ?
Toelichting geven op het feit dat er een overeenkomst ligt die volgende week in het college
vastgesteld kan worden
ln een overleg met belanghebbenden heeft de wethouder aangegeven dat hij een motie
naast zich neer zou kunnen leggen omdat het geen amendement is.
Dit is zelfs opgenomen in een verslag van PlO, november 2021 (bijlage)
Tijdens een discussie is er een onduidelijkheid gerezen over de termen motie en
amendement. Het verschil is toegelicht
De motie is nota bene (mede) door hemzelf ingediend.
De rnotie is ingediend door WL met dhr vd Loo als woordvoerder
Begrijpt de wethouder de politieke consequenties wanneer hij openlijk moties van de raad
naast zich neerlegt ?
Kan de
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te dienen voor een nieuwe beheersovereenl<omst. Helaas is dat door de Coronamaatregelen
niet gelukt. Met de deelnemers is afgesproken dat op het moment dat de maatregelen dat
toelaten er een masterclass georganiseerd wordt.
Kan de wethouder uitleggen waarom enkele direct aangrenzende ondernemers/inwoners
niet zijn uitgenodigd voor een overleg m.b.t. het beheersplan ?
ln eerste instantie zijn de bezwaarmakers voor de eerste bijeenkomst uitgenodigd. Tijdens
deze bijeenl(omst is opgemerkt dat een aanwonende niet is uitgenodigd en dat de dan
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dat hij op korte termijn een symposium zou organiseren
en gaf daarbij de indruk dat het symposium vóór de behandeling van het raadsvoorstel
plaats zou gaan vinden. Wat is korte termijn en wanneer zal dat symposium plaatsvinden ?
De intentie is steeds geweest dat er een nlasterclass georganiseerd zou worden om als basis
De wethouder zei in november

nwezige samenstelling verder gaat.

Wanneer het beheersplan akkoord is voor een meerderheid van omwonenden/
belanghebbenden, pas dan zal begonnen worden met de bosaanplant. Klopt dit of krijgt
Natuurmonumenten carte blanche zodra het geld beschikbaar is gesteld ?
Er is een zeer ruime meerderheid voor het beheersplan en de gedachte die daar achter zit
gevonden. De deelnemers hebben met een uitzondering het vertrouwen uitgesprol<en in
elkaar

6.

Van de eerste ca. 10 Ha aanplant is veel aanplant nu al kapot gegaan.
Het zou om honderden boompjes gaan die het niet gered hebben.

Heeft dit financiële consequenties voor de gemeente en hoe kunnen wij ervoor zorgen dat
gemeenschapsgeld effectiever besteed gaat worden ?
lnclien perceelVetpeelweg:de bomen zijnin2021, geplant. Dit jaarworden de bomen die in
202i- niet geleverd konden worden aanvullend geplant. Dit jaar wordt de aanplant van 2021'
bel<el<en op leefbaarheid van het plantmateriaal en wordt eventueel 2023 opnieuw
aangeplant Het is afgelopen groeiseizoen erg gunstig geweest om plantmateriaal te laten
aanslaan, in verhouding is er heelweinig plantmateriaal niet beginnen groeien. Ook indien
het mocht blijken dat er honderclen planten dood gegaan zíjn, ook dan nog is dat op een
aantal van 40.000 stuks verwaarloosbaar.

lndien perceel Heltenboschdijk: hier moet behoorlijk herplant worden vanwege de droge
hete zomers 2018-2019-2020. Oorspronkelijk van Ark nu beheer NM.

