
D66
drenthe

f\A 2022-15

Motie Bomendashboard Drenthe

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 1 juni 2022ter behandeling van de
voorjaarsn ota 2022, Statenstuk 2022-58.

Constaterende dat:
. Bomen zijn beeldbepalend en onmisbaar, zowelvoor mens en dier, als voor ons

klimaat;
o lnwoners van Drenthe zijn trots op hun groene provincie, betrokken en voelen

zich mede verantwoordelijk voor hun groene omgeving;
o Dat het moeilijk is om inzicht te krijgen in verleende kapvergunningen,

kapmeldingen en de stand van (verplichte) herplant van bomen; 1

. Er alvele initiatieven zijn, zoals bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam,
Papendrecht, Eindhoven en Wageningen Universiteit om een bomenkaarVregister
bijte houden.2

Ovenuegende dat:
. Er veel informatie over onze bomen is, maar niet op een eenvoudige wijze

digitaal beschikbaar;
. Het voor inwoners waardevol is om inzicht te kunnen krijgen in verleende

kapvergunningen, kapmeldingen en herplant van bomen en wie daarvoor het
aanspreekpunt is;

. Het voor inwoners ook gewenst kan zijn om inzicht te kunnen krijgen in welke
bomen/houtwallen/bossen beschermd zijn;. lnwoners mede verantwoordelijkheid kunnen dragen wanneer hiervoor een
transparant (digitaal) systeem van kapvergunningen, kapmeldingen en
herplant van bomen beschikbaar is.

Verzoekt het college:
1. Om PS een voorstel (voor behandeling begroting 2A?3) aan te bieden voor het

ontwikkelen en in gebruik nemen van een interactief digitaal platform, een
bomendashboard Drenthe die gebruikt kan worden door zowel de gemeente(n) als de
provincie.

En gaan over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van D66 Drenthe,

Henk Pragt,
Anry Kleine Deters.

1We met betrekking tot kap en aanplant van bomen te maken hebben met vier verschillende wetten en twee
verschillende overheden namelijk gemeente(n) en provincie. De provincie is verantwoordelijk voor de
uitvoering, toezicht en handhaving van de Wnb buiten de bebouwde kom. De gemeente is verantwoordel'rjk
binnen de bebouwde kom en voor kleinere elementen< 10 are en < 20 bomen buiten bebouwde kom.

'httprt//rapr.ams httos://sroenekaartpapendrecht.nl https://bomen-dashboard-
eindhoven.hu b.arcsis.com/ https://boomreeister.nl/


