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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Stadspartij betreffende: IVN zoekt
gemeenten voor 100 Tiny Forests

Aan de fractie Stadspartij
i.a.a. de leden van de Gemeenteraad
Op 10 juni 2018 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het IVN dat gemeenten zoekt voor
aanleg van 100 Tiny Forests, de antwoorden vindt u onder de vragen.
Is het college bereid om:
1. voor de looptijd van het project een enthousiaste projectleider of beleidsmedewerker, die
de verantwoording heeft voor het afstemmen van de Tiny Forest plannen met alle interne
afdelingen (beleid, beheer, bestemmingplan ect.), en als vast aanspreekpunt voor de IVN
projectleider te leveren?
Het college is bereid een gemeentelijke projectleider te leveren voor de looptijd van het project (3
jaar).
2. haar netwerk beschikbaar te stellen en hulp te bieden waar mogelijk met de werving van
scholen en vrijwilligers?
Het college is bereid haar netwerk in te zetten ten behoeve van het werven van scholen en
Vrijwilligers.

3. alles te bewerkstellen om in november 2018 het eerste bos te planten?
De benodigde capaciteit en mogelijke financiering voor deelname aan het project konden niet voor de
sluitingsdatum van 2018 geleverd worden. In 2019 is dit, in samenwerking met Woningstichting Den
Helder en de inzet van het Convenant Wijkaanpak Plus, wel mogelijk. Daarom wordt voor de
aanmelding bij het IVN gekozen voor aanmeldprocedure in het voorjaar van 2019.
4. vier locaties beschikbaar te maken die voldoen aan de criteria?
Het college zal zich inzetten voor het zoeken naar vier locaties die voldoen aan de criteria en die
voorwaarde zijn om als partner mee te werken.
5. minimaal 50% cofinanciering te leveren voor de minibossen?
In overleg met Woningstichting Den Helder zijn mogelijkheden gevonden voor de financiering via het
Convenant Wijkaanpak Plus.
6. de eindverantwoording te nemen voor het beheer van een Tiny Forest en in samenwerking
met IVN en de school het beheerplan voor de aankomende 10 jaar op te stellen?
Het college is bereid de Tiny Forest voor de duur van minimaal 10 jaar te beheren volgens het op te
stellen beheerplan in samenwerking met IVN en de school.
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7. om Tiny Forest te verankeren in de beheervisie en het (bomen)beleid?
het college is bereid het concept van Tiny Forest te verankeren in de beheervisie en het
(bomen)beleid

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd.

Den Helder, 4 september 2018

Burgemeester en Wethouders van Den Helder,
burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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