Motie: alleen gecertificeerd hout in gemeente Steenbergen

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 8 juli 2021, in behandeling nemende de perspectiefnota
2022-2025;

Overwegende dat
o
o
o
o
o

De gemeente Steenbergen een voorbeeldfunctie heeft omtrent het halen van
duurzaamheidseisen;
De gemeente Steenbergen maatschappelijk verantwoord wil werken;
Er op dit moment nog te veel bomen worden gekapt waarbij buiten sociale en economische
gevolgen, geen rekening wordt gehouden met ecologische gevolgen;
Er per opgelezen motie 29000 bomen worden gekapt en dit gelijk staat aan 36 voetbalvelden
en niet vanzelfsprekend is dat er 29000 bomen worden terug geplant¹;
Onbeperkte houtkap zorgt er wereldwijd voor dat bossen, zoals tropische regenwouden,
steeds kleiner worden. Deze ontwikkeling brengt onomkeerbare schade toe aan kwetsbare
ecosystemen;

Constaterende dat
o
o
o
o
o
o
o
o

De gemeente Steenbergen aan de slag moet om duurzaamheid beter op de kaart te zetten;
Er nog een grote slag te slaan is met (bouw)opdrachten waar gemeente Steenbergen
opdrachtgever of opdrachtuitvoerder is;
Het inkopen van duurzaam hout informeel beleid is, wat wilt zeggen dat het bij
aanbestedingen wel de voorkeur heeft, maar niet doorslaggevend is;
Er bij aanbestedingen alleen op prijs en kwaliteit van bouwmaterialen wordt gelet;
Houtmaterialen gebruikt worden bij onder andere voetgangersbruggen, beschoeiingen van
watergangen, zitbankjes in onze gemeente en nog meer;
Hout een uiterst veelzijdig en milieuvriendelijk materiaal is, maar bij de inkoop wel van
belang is om te kiezen voor hout dat afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen;
Op die manier kunnen we (tropische) bossen in stand houden voor toekomstige generaties;
Onder gecertificeerd hout wordt verstaan: hout dat FSC, PEFC of STIP gecertificeerd is en wat
in lijn is met het landelijke inkoopbeleid;

Draagt het college op
o
o

Een beleidsvoorstel te maken waarin beschreven wordt dat vanaf 2022 alleen maar
gecertificeerd hout gekocht en gebruikt wordt ten behoeve van een duurzaam bosbeheer;
Dit voorstel te betrekken bij de aankomende begroting;

En gaat over tot de orde van de dag
Namens D66, Tim Huisman.
¹ = https://m.kro-ncrv.nl/duurzaamheid/wat-zou-er-gebeuren-als-ieder-mens-ter-wereld-een-boom-zouplanten

