
    
MOTIE Ontwikkelen integrale Groenvisie gemeente Eemsdelta. 

 

De Raad van de gemeente Loppersum, in vergadering bijeen op 29 juni 2020; 

 

Constaterende dat: 

• er grote verschillen in het huidige groenbeleid van de drie gemeenten zijn, waaronder het 

kappen van bomen; 

• een gemeentelijke herindeling een goede gelegenheid biedt om het bestaande beleid met 

betrekking tot het groenbeleid opnieuw tegen het licht te houden; 

• er de laatste jaren gewijzigde inzichten zijn t.a.v. groenvoorziening/groenbeheer; 

 

Overwegende dat: 

• een integrale Groenvisie nodig is om de biodiversiteit, leefbaarheid, water en bodembeheer 

in onze gemeente in evenwicht te brengen; 

• integraal groenbeleid inclusief de regels t.a.v bomen thuis hoort in een duidelijk, integraal 

beleidsstuk; 

• een goede integrale Groenvisie kan bijdragen aan de reductie van CO2; 

• het verstandig is om bij de nieuwbouwplannen meteen de groenvoorziening op een juiste 

manier in te passen; 

• het proces om te komen tot een Groenvisie op professionele wijze inhoudelijk ondersteund 

moet worden; 

 

Roept het college op om: 

• samen met de colleges van burgemeester en wethouders van Appingedam en Delfzijl via de 

stuurgroep herindeling te pleiten voor het zo snel mogelijk integreren van het groenbeleid 

van de 3 huidige gemeenten tot een nieuw groenbeleid voor de nieuwe gemeente 

Eemsdelta, zodat dat in de voorjaarsnota 2021 meegenomen kan worden; 

• dit te realiseren door vanaf het begin burgers, organisaties etc. maximaal te betrekken bij het 

proces, omdat een stevig draagvlak onontbeerlijk is; 

• de benodigde expertise hiervoor te halen bij de Bomenstichting of andere experts op dit 

gebied. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Jan Chris Wagenaar, raadslid PvdA Eemsdelta  

Leo van Esch, raadslid  Groen Links Loppersum 

 

Toelichting: 

De fractie van de PvdA heeft het initiatief genomen om een “ Bomenwerkgroep” samen te stellen. 

Aan de werkgroep nemen, behalve de PvdA- fracties Eemsdelta, de fracties van GroenLinks, de 

Bomenstichting en enkele inwoners deel. De bomenwerkgroep is vanaf februari van dit jaar aan het 

brainstormen over een gezamenlijke groenvisie in de nieuwe gemeente Eemsdelta. Het huidige 

groenbeleid van de gemeenten Appingedam, Loppersum en Delfzijl vertoont grote verschillen. Dus is 



het een goed moment in te steken op verbetering van diverse aspecten van het groenbeleid. De 

landelijke  bomenstichting heeft middels een ingekomen brief opgeroepen tot het opstellen van een 

integraal groenbeleid voor de gemeente Eemsdelta. 

Bovenstaande heeft geleid tot het indienen van deze motie. 

 

Verdere toelichting: wordt gegeven in de raadsvergadering 

 

 

 


