
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Schriftelijke vragen in het kader van artikel 42 van het Reglement 
van Orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van de 
Gemeenteraad van Westland gesteld op 17 augustus 2022 
 
betreft: Ruimtelijke strategie bos en bomen 
 
In maart 2022 is er een provinciale strategie gepresenteerd om meer bomen en bossen te 
krijgen in Zuid-Holland. Er is een analyse gemaakt van de provincie, waarbij kansen in beeld 
zijn gebracht. De gemeente Westland heeft helaas niet meegedaan met deze strategie, maar 
gelukkig is het nog niet te laat om aan te sluiten. 
 
Uit de strategie blijkt dat er in de kustzone nog kansen zijn. Hierbij wordt Westland concreet 
getoond als voorbeeld van een gebied dat groen getransformeerd kan worden. Hierbij 
worden ook verschillende opties getoond. 
 
In december 2021 heeft D66 Westland Het groot Westlands vergroeningsboek aangeboden 
aan het college. Hierin staan veel locaties die van de provincie zijn. Na vragen van D66 Zuid-
Holland liet Gedeputeerde Staten al weten welwillend tegenover het vergroenen van deze 
gebieden te staan. D66 Westland is al jaren bezig met het vergroenen van Westland en wil 
dat het college op dit onderwerp doorpakt.  
 
Dit geeft aanleiding tot de volgende vragen: 
 
1. Is het college bekend met de provinciale strategie om meer bomen en bossen in Zuid-

Holland te krijgen? 
 
2. Is het college bereid om alsnog aan te haken bij deze strategie van de provincie? 
 
3. Op welke wijze wil het college nog gaan aanhaken bij de hierboven genoemde 

strategie? 
 
4. In hoeverre is het college nog bezig met het vergroenen van de provinciale gebieden uit 

Het groot Westlands vergroeningsboek? In welk stadium is het eerder door het college 
aangekondigde overleg met de provincie Zuid-Holland om de provinciale gronden in 
Westland te vergroenen? 

 
5. Welke concrete resultaten heeft het overleg met de provincie Zuid-Holland opgeleverd? 
 
Wij verzoeken u deze vragen schriftelijk te beantwoorden binnen de daarvoor gestelde 
termijn. 
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fractievoorzitter D66 Westland 


