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Motie 
Artikel 62 (lid 3) RvO voor Provinciale Staten van Overijssel 2011 

Datum 

7 november 2018 Agendapunt nr. 8 

Motie: 1.1 miljoen bomen erbij in Overijssel 

Provinciale Staten van Overijssel in vergadering bijeen op 

De Staten, gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat 

• De provincie m.b.t. beleidsmaatregelen m.b.t. klimaatadaptatie nationaal voorop 
loopt; 

• Er veel onderzoek aantoont dat vergroening van stad en platteland bijdraagt aan 
verbetering van het klimaat en leefbaarheid; 

• Overijssel haar kenmerkende landschap als unieke woon-, werk en recreatieomgeving 
positioneert; 

• Inwoners een hoog belang hechten aan een groene leefomgeving; 
• De provincie grondposities t.b.v. ruilgronden beheert; 
• Bijplanten van bomen levert een belangrijke bijdrage aan CO2 reductie en maakt 

onderdeel uit van bespreking aan de klimaattafels; 
• Mede vanuit Natuur Netwerk Nederland er een opgave bij de provincie ligt om samen 

met partners de natuur te versterken; 
• Het natuurbeleid ook accenten legt op vergroening en verduurzaming in de bebouwde 

omgeving; 
• Bij het congres klimaatadaptatie en natuurbeleid een van de oplossingsrichtingen was 

het bijplanten van bomen 
• In Overijssel ruim 1.1. miljoen inwoners woonachtig zijn. 

verzoeken GS 
1. te komen met een actieplan dat leidt tot de realisatie van de extra bijplanting van 1.1 

miljoen klimaatbestendige bomen in Overijssel tot 2023 of zoveel eerder als mogelijk; 
2. In dat actieplan ook in kaart te brengen waar deze bomen geplant kunnen worden; 
3. Inwoners en o.a. collectieven actief te betrekken en te faciliteren door bijvoorbeeld 

een digitaal platform "waar plant jij jouw boom" in te richten waardoor bewustwording 
versterkt wordt en monitoring mogelijk is; 

4. Partners, waaronder natuurorganisaties en collectieven, gemeenten en organisaties in 
het maatschappelijke domein en het bedrijfsleven bij de planopstelling en bij de 
beoogde uitvoering te betrekken; 

5. Aan PS voor de zomer van 2019 dit actieplan aan te bieden. 
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en gaan over tot de orde van de dag. 
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