
 

 

Schriftelijke vraag 

 

Datum 3 april 2019 

 

Onderwerp Klimaatadaptatie – CO2 - Bomen 

 

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling 

in de cyclus? 

Duurzaamheid / Openbare Ruimte 

Portefeuillehouder Wethouder Koenraad / wethouder Raaijmakers 

 

 

„Bomen zijn ons meest krachtige wapen in de strijd tegen klimaatverandering”, dat stelt de Britse 

ecoloog Thomas Crowther. Zijn oproep om wereldwijd massaal bomen aan te planten – om precies 

te zijn één biljoen ofwel duizend miljard exemplaren – betekent een groene revolutie in het 

klimaatdebat.  Volgens onderzoek, waar “De Telegraaf” melding van maakt, zou de aanplant van 

meer bomen de veel duurdere milieumaatregelen minder urgent maken dan nu wordt beweerd. 

 

Voor het volledige artikel:  

https://www.telegraaf.nl/nieuws/3374079/meer-bomen-voor-het-klimaat 

 

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft hierover enkele vragen: 

 

1. Bent u bekend met het onderzoek en/of het artikel en zo ja, wat vindt u van de conclusies? 

 

2. Bent u bereid zich verder te verdiepen in dit onderzoek en de mogelijke conclusies (eventueel 

deels) te projecteren op Roosendaal? Met andere woorden: Bent u, indien u overtuigd bent van 

de juistheid van dit onderzoek, bereid om ook in onze gemeente meer bomen te planten om te 

zorgen voor een nog groenere, duurzamere en gezondere gemeente? Graag een toelichting. 

 

  

Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,  

 

Peter Raijmaekers en Eric de Regt 

 

Wij beantwoorden de vragen als volgt: 

1. Wij zijn bekend met het artikel. Wij delen de conclusie dat bomen CO2 aan de atmosfeer 

onttrekken en dat het zinvol is om bomen en bossen aan te planten. Temeer omdat daarmee ook 

positieve effecten worden bereikt op het gebied van waterhuishouding, biodiversiteit, recreatie, 

hittereductie, enzovoort. De conclusie om overige maatregelen maar te vergeten of uit te stellen 

kunnen wij echter niet onderschrijven. 

2. Wij zijn voornemens meer bomen te planten in Roosendaal als onderdeel van onze speerpunten 

klimaatadaptatie en Roosendaal Natuurstad. Voorstellen daartoe leggen wij de raad voor via de 

kadernota. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

Inge Raaijmakers 

 


