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Raadsvoordracht over Bomenbeleid 

Van Het dagelijks bestuur 

Aan De stadsdeelraad 

 

Wij stellen u voor om het volgende besluit te nemen: 

 

De stadsdeelraad, 

 

Gelet op de hiernavolgende toelichting, 

 

besluit: 

 

Vast te stellen het Bomenbeleid. 

 

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum 

 

 

Anneke Eurelings Jeanine van Pinxteren 

secretaris voorzitter 

 

 

Toelichting 
De stadsdeelraad heeft in 2006 gevraagd om bomenbeleid. Dat is in de afgelopen jaren ontwikkeld. Het 

bomenbeleid geeft het kader voor een uitgebreidere bomenverordening dan de huidige, zodat met het 

bomenbeleid ook een nieuwe bomenverordening vastgesteld wordt. De nieuwe bomenverordening stelt de 

regels waarmee het bomenbeleid uitgevoerd kan worden. Wij stellen u dan ook voor om het bomenbeleid in 

de bijlage vast te stellen. 

 

Het vaststellen van het Bomenbeleidsplan heeft financiële consequenties. Er zijn vier maatregelen die 

eenmalig nodig zijn, daarvoor zijn incidentele prioriteiten aangevraagd voor de begroting van 2012. Ten 

aanzien van de structurele kosten zal elk jaar gelden dat de mate waarin aan de wensen van het bomenbeleid 

wordt voldaan, afhankelijk is van de mate waarin financiering beschikbaar is.  

 

Structurele kosten 

Voor regulier klein onderhoud van de bomen is jaarlijks € 650.000 beschikbaar, waarvan €50.000 nu voor 

inspectie gebruikt wordt. Het budget voorziet in de dekking van basisonderhoud. De keuze om door 

groeiplaatsverbetering het bomenbestand gezond te houden en tot volle wasdom te laten komen, zou tot 

hogere projectkosten kunnen leiden. Maar steeds als wat wenselijk is boven de gebruikelijke kosten uitgaat, 

zullen wenselijke meerkosten in de besluitvorming tegen de kosten van gebruikelijke maatregelen afgewog en 

worden. Daarnaast is apart budget nodig als geen koppeling aan een project mogelijk is. De hoogte van het 

hiervoor beschikbare budget kan jaarlijks worden bepaald, dan wel per project in de projectkosten worden 

opgenomen. In de begroting van 2012 is voor groeiplaatsverbetering € 85.000 vrijgemaakt in het groenfonds 

en vanaf 2013 € 100.000 ten laste van de algemene middelen (=structurele prioriteit) . 
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Incidentele kosten 

Kosten voor onderzoek naar de mogelijkheden om kabels en leidingen in kabelgoten te plaatsen, het opstellen 

van een Handboek Bomen en de aanpak van achterstallig (snoei)onderhoud zijn incidenteel . Voor de 

monumentale bomen (€ 10.000), onderzoek kabels en leidingen (€ 25.000) en achterstallig onderhoud (€ 

50.000) is in de begroting van 2012 een incidentele prioriteit van € 85.000 vrijgemaakt.  Het handboek bomen 

is voor € 10.000 opgenomen in het bestedingsvoorstel groenfonds 2012.  

 

Groeiplaatsverbetering 85.000 structureel Groenfonds 2012 

Monumentale bomen 10.000 incidenteel prioriteit 2012 

Onderzoek leidingen / kabels 25.000 incidenteel prioriteit 2012 

Handboek Bomen 10.000 incidenteel Groenfonds 2012 

Achterstallig onderhoud 50.000 incidenteel  prioriteit  2012 

 

Met het nieuwe beleid en de nieuwe verordening wordt een bomenfonds ingesteld, waarin een bedrag kan 

worden gestort ter waarde van een te kappen boom, als het niet mogelijk is te herplanten. Hiervoor kan in 

stadsdeel Centrum het groenfonds worden gebruikt, mits de bedragen voor herplant geoormerkt worden.  
  

Over het bomenbeleid en deze concept verordening heeft uitgebreid inspraak plaatsgevonden. Het is 

behandeld in de Commissievergadering Openbare Ruimte en Verkeer van 7 februari 2012. 

 


