
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 15 februari 2023

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Kredietaanvraag aanplant bomen 2023 (raadsvoorstel 25 januari 2023)
Kredietaanvraag-aanplant-bomen-2023 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Guido Hummel (beleidsmedewerker), 050 367 4759, guido.hummel@groningen.nl 
Matia Kosters (beleidsmedewerker), 06 29096799, matia.kosters@groningen.nl 
Michiel Smit (bestuursadviseur weth. Wijnja), 050 367 7622 , michiel.smit@groningen.nl 

Korte samenvatting:
De komende vijf jaar wil het college de gemeente stevig vergroenen door de aanplant van 5000 
bomen in vijf jaar. Deze doelstelling uit het Groenplan Vitamine G is ondergebracht in het project 
‘Aanplant extra bomen’, als onderdeel van de uitvoeringsagenda Groen. Voor zestien locaties is nu 
een plan gemaakt waarmee dit jaar in totaal 750 nieuwe bomen worden aangeplant. De gebieden 
waarvoor plannen zijn uitgewerkt zijn Hoogkerk, Vinkhuizen, Lewenborg en Ten Boer. Deze 
geclusterde aanpak biedt voordelen in de communicatie, uitvoering, toezicht en nazorg. Aanplant is 
gepland in het huidige plantseizoen, dat loopt tot medio april 2023. Daarnaast zullen naar 
verwachting in het vierde kwartaal van 2023 bomen worden aangeplant in de West-Indische buurt 
als onderdeel van het herinrichtingsproject in deze buurt.

Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Betreft uitvoering van eerder vastgesteld beleid.

Voorgeschiedenis / dossier
Dossier Groenbeleid-incl-kapbeleid 

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/02-Programma-2-Leefomgeving-en-Veiligheid/deelprogramma-Kwaliteit-leefomgeving-incl-duurzaamheid-en-evenementen/Groenbeleid-incl-kapbeleid
mailto:michiel.smit@groningen.nl
mailto:matia.kosters@groningen.nl
mailto:guido.hummel@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Kredietaanvraag-aanplant-bomen-2023
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