
 
Motie “Groen moet je samen Doen” 

De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam in vergadering bijeen op donderdag 12 november 
2020 betreffende de behandeling van de programmabegroting 2021-2024 onder agendapunt 3a: 

Programma 12 Woonomgeving, opstellen nieuw groenbeheersplan. 

 
Constaterende dat:  

 Het college een groenbeleidsplan opstelt en een bomenbeleidsplan wil uitvoeren. (blz. 55) 

 Het college beseft dat een groene woonomgeving een positieve bijdrage aan de leefomgeving 

levert. (blz. 55) 

 Het college in het brede raadsprogramma ook aandacht heeft voor luchtkwaliteit. (blz. 6) 

 Het college geen Schone Lucht Akkoord ondertekent omdat de A15 te veel effect op de 

luchtkwaliteit heeft. (technische vragen najaarsnota) 

 Beplanting tot lagere concentraties van vervuilende stoffen leidt zoals PM10 (fijn stof) en NO2 

(stikstofdioxide) en tevens verlaagt zij de concentraties fijn stof. (PBL) 

 Mensen in gebieden met luchtvervuiling vaker last hebben van chronische aandoeningen, zoals 

COPD, longontsteking, kanker en hart- en vaatziekten en dat bijna één op de vijf coronadoden 

komt door slechte lucht (Max Planck Instituut Nederlandse coronadoden) en wij graag ziekten willen voorkomen. 

 Bomen verkoeling geven en groen regen langer vasthoudt. Meer ruimte voor groen in ons dorp 

betekent minder ruimte voor verkeer, dat is ook goed voor de luchtkwaliteit. (PBL) 

 Veel bomen ook meer schaduw betekent. Dat merk je meteen als je bijvoorbeeld in het 

Peulenpark loopt: onder een boom is het koeler dan in de Peulenstraat. (PBL) 

 Als er de hele dag schaduw op je huis valt, dan absorbeert de muur van je huis veel minder 

warmte dan wanneer de zon er de hele dag op heeft staan bakken. In dat laatste geval zal de 

muur die hitte weer uitstralen, daarom is het in het centrum warmer dan daarbuiten. (PBL) 

Overwegende dat: 

 Wij per 1-1-2020 slechts 8.500 bomen in het openbaar groen hadden en dat dit té weinig is voor 

een gezond leefklimaat langs de A15. (afd. groenvoorziening) (zie bijlagen boomregister met boomlocaties) 

 Wij juist samen met onze inwoners een beter leefklimaat kunnen creëren en daar ruimte 
genoeg voor is. (zie bijlagen boomregister met boomlocaties) 

 Gezien voorgaande het aantal bomen per inwoner omhoog moet om dit te bereiken. 

 Dit het beste kan via het bomenbeleidsplan in samenwerking met onze inwoners. 
 
Verzoekt het college:  

Bij de uitvoering van het bomenbeleidsplan een beter leefklimaat te bereiken door jaarlijks van 2021 
tot en met 2030 een hoeveelheid van een 0,5 boom per inwoner te planten, dat samen met onze 
inwoners te doen en de middelen hiervoor ter beschikking te stellen. 

En gaat over tot de orde van de dag.  

Was getekend, 

Fractie PHILIPPO, Robert Philippo 


