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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: drs. P.J. de Kraker (D66)

ONDERWERP: Tiny Forests

TOELICHTING:
In de PZC van maandag 14 mei jongstleden stond het volgende artikel: Zeeland laat halve ton
voor minibosjes liggen
Het artikel refereert aan de beschikbaarheid van € 50.000,- voor de ontwikkeling van vijf Zeeuwse
minibossen, de zogeheten Tiny Forests.
Een Tiny Forest is een minibos ter grootte van een tennisbaan. Dit kleine bos is niet alleen een
prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen
kunnen er iets leren over de natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Het kleinschalige bos stimuleert de biodiversiteit, biedt kansen om klimaatproblemen
tegen te gaan en brengt natuurbeleving dichterbij. Zie ook: www.ivn.nl
Randvoorwaarde voor de ontwikkeling van een Tiny Forest is de beschikbaarheid van een stuk
grond en een eigen budget van € 10.000,- Daarnaast is draagvlak natuurlijk belangrijk, d.w.z. de
(politieke) wil om zo’n minibos in de gemeente Terneuzen te realiseren.
Het artikel in de PZC suggereert dat de Zeeuwse gemeenten alleen bezwaren zien en dat de wil
ontbreekt. Deze conclusie is ons iets te voorbarig. D66 Terneuzen omarmt het initiatief van IVN
(Instituut voor Natuurbeschermingseducatie) om samen met de gemeenten en bewoners van
Zeeland een aantal Tiny Forests te ontwikkelen.
D66 heeft daarom de volgende vragen aan het College van B en W.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Is het College van B&W bekend met het
initiatief van IVN om Tiny Forests in
Nederland te realiseren?

1

Ja, de gemeente is hierover in gesprek geweest met het IVN.

2

Hoe staat het College van B&W tegenover dit initiatief?

2

Het college staat positief tegenover initiatieven
die de biodiversiteit en samenhang binnen de
gemeenschap bevorderen. Hiervan zijn er legio, de Tiny Forests is er daar slechts één van.
Wij zijn van mening dat ondanks de subsidie de
kosten voor een Tiny Forest erg hoog zijn.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

3

Bent u bereid om grond en/of budget
voor een Tiny Forest beschikbaar te
stellen?

3

In het kader van overheidsparticipatie zijn wij
bereid om terreinen, beplanting of budget beschikbaar te stellen om dit soort initiatieven te
ondersteunen.

4

Zijn er reeds stappen ondernomen om
een Tiny Forest in één van de 14 kernen van de gemeente Terneuzen te
realiseren?

4

Wij zijn in gesprek geweest over de mogelijkheid om te participeren in een Tiny Forest in
Sas van Gent. Tot op heden hebben wij hiervoor geen concrete plannen ontvangen.

5

Wat is er nog nodig om een Tiny Forest
in onze gemeente voor elkaar te krijgen?

5

Een Tiny Forest vraagt om meerdere betrokken
partijen waaronder omwonenden en scholen.
Wij zijn van mening dat een initiatief als dit dan
ook vanuit de samenleving moet komen. Hiervoor is er dus een initiatiefnemende partij nodig
die zich er sterk voor maakt om iets dergelijks
tot stand te laten komen. Als een partij zich
hiervoor meldt, kunnen wij hen begeleiden in
het proces om tot aanleg te komen.
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