De Gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op dinsdag 19 juni 2018, bij de behandeling
van de Kaderbrief 2019;
Kennis nemende van:

•
•

De Kadernota 2019 waarin als één van de belangrijkste onzekerheden de relatief snel
verspreidende en in aantallen omvangrijke Essentaksterfte in Dordrecht wordt genoemd1;
Het voornemen van het college om 800 extra bomen te planten in het kader van 800 jaar
stad en voor elke 1000 nieuwe inwoners van de stad 100 nieuwe bomen te planten, in een
nieuw stadspark, dat onderdeel is van de bouwambitie;

Constaterende dat:

•

•

De Essentaksterfte en andere boomziekten zoals de kastanjebloedingsziekte
grote gevolgen hebben voor Dordrecht, zowel financieel als landschappelijk en
stedenbouwkundig;
Het college in 2014 een bomenvisie voor de binnenstad en in 2016 de bomenlijst 2016-2020
vaststelde en in 2017 de raad informeerde over boomziekten, maar de laatste integrale visie
van het college over bomen in Dordrecht dateert uit 20122;

Overwegende xlat:

•

•
•

•

De aanwezigheid van groen waaronder bomen een wezenlijke factor is voor de kwaliteit van
de leefomgeving, de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van haar inwoners, als ook
voor het vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven;
Het huidige bomenstand in Dordrecht historisch gezien klein is, en het effect van aanplanten
van bomen pas op een termijn van zo'n 20 jaar volledig zichtbaar wordt;
De aanpak van de Essentaksterfte en boomziekten idealiter plaats vindt vanuit een
toekomstgerichte visie op de gewenste aanwezigheid van bomen in Dordrecht (soortkeuze,
grootte, aantal) en de rol van de gemeente bij de zorg hiervoor;
Dat het doel van een dergelijke visie het realiseren van een esthetisch aantrekkelijk, gezond,
klimaatverandering bestendig, weinig overlast gevend en veilig bomenbestand in Dordrecht
in het jaar 2040 zou moeten zijn.

Verzoekt het college:

•

In co-creatie met burgers en betrokken organisaties en uiterlijk voor de Kadernota 2020 een
integrale toekomstvisie "Dordtse bomen 2040" voor de gehele stad op te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.

.

*

.

