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Statenvergadering 21-9-2022

1 1. Fryske beamme- en boskestrategy

Korte titel motie

Bewustwording creëren op jonge leeftijd en bij jonge ouders een langdurig positief
effect heeft op gedrag en daarmee de doelstellingen van de bomen- en
bossenstrategie;
Bewustwording bij .iongeren kan worden gecreëerd door hen deelgenoot te maken
van het beleid;

De Staten, in vergadering bijeen op

gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat

overwegende dat

1 Provincie Fryslàn (2022). Friese bomen- en bossenstrategie, p. 24
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Agendapunt

Beam foar de bern

- Bomen een bijdrage leveren aan het vastleggen van CO2, verminderen van de
hittestress, zorgen voor biodiversiteit en het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit;

- Voor het uitvoeren van de bomen- en bossenstrategie de provincie samenwerkt de
Friese gemeenten;

- De strategie grote waarde hecht aan participatie en bewustwordingl;
- Nieuwgeborènen het langst te maken hebben met de gevolgen van

klimaatverandering en de inrichting van onze Fryske natuur,
- De meeste Friese gemeenten bij de aangifte van kinderen al een provinciaal

taalcadeau meegeven;
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Jongeren actief behokken kunnen worden door hen (symbolisch) eigenaar te laten
zijn van een boom en deze te planten in bijvoorbeeld de eigen tuin, in het dorp of in
nabijgelegen natuur;

verzoeken het college van Gedeputeerde Staten
- Om binnen de bomen- en bossenstrategie, samen met gemeenten, de

mogelijkheden te onderzoeken om bUv. naast het taalcadeau, tot 2030 een boom te
schenken aan ieder geboren kind om zo meer bewustwording te creèren van het
belang van bomen en bossen voor de toekomstige generaties;

- Om de kosten en uitvoeringsmogeli.jkheden binnen de andere
uitvoeringsprogramma's, zoals bijvoorbeeld het NPLG, te onderzoeken en daarin
dekking te vinden voor de kosten;

- De Staten hierover in Q1 2023 te informeren:

en gaan over tot de orde van de dag.
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