
VDRnummer 

Datum Raad 

27-05-09 

Doel Raad 

~ Vaststelling 

o Ter kennisname 

ON.v.!. 

o 

Indiener 

o Dagelijks Bestuur 

o Anderen 

Portefeuille 

o 

Aanbieden aan 

Raadscommissie Datum 

OR&W 

OM&S 

t8l V & 0 13-05-09 

OF&V 

o 

Reden 

t8l Zienswijze geven 

o Ter kennisname 

o 

Stukken 

t8l Bijgaand 

NvB, beleidsuitgangspunten 

bomen en hoofd 

bomenstructuurplan 

Din bezit 

OTer inzagelegging 

Inspraak 

o van tot 

X Gemeente Amsterdam 

X Stadsdeel Oud-Zuid 

X 
4 Raadsvoordracht 

Onderwerp 

Beleidsuitgangspunten Bomen en Hoofd Bomenstructuurplan 

Gevraagd besluit Raad 

I. Kennis nemen van de Nota van Beantwoording voor de 'Beleidsuitgangspunten Bomen 

Stadsdeel Oud-Zuid' en het 'Hoofd Bomenstructuurplan Stadsdeel Oud-Zuid' 

11. Instemmen met de definitieve 'Beleidsuitgangspunten Bomen Stadsdeel Oud-Zuid' en 'Hoofd 

Bomenstructuurplan Stadsdeel Oud-Zuid' . 

Samenvatting 

Opdracht / Aanleiding 
In januari 2006 in de Visie Groen en Blauw 2020 vastgesteld door de stadsdeelraad. In deze visie is veel aandacht 

voor de relatie tussen boombeplanting en de cultuurhistorische waarde van de verschillende buurten in Oud-Zuid. 

De visie is een kader voor nader uit te werken beleid, waaronder het bomenbeleidsplan. Eindconclusie is dat er 

integraal bomenbeleid opgesteld moet worden. 

Kader 
Visie groen en blauw 2020 

Doel 
Doel van de Beleidsuitgangspunten bomen Oud-Zuid en het Hoofd bomenstructuurplan Oud-Zuid is het vaststellen 

van integrale en breed gedragen beleidsuitgangspunten voor het bomenbestand van Oud-Zuid en tevens de kaders 

voor de bomen in de hoofdbomenstructuur in het stadsdeel. Het gaat daarbij om het behouden en kwalitatief 

versterken van de bomenstructuur, kaders voor het beheer van de bomen in de openbare ruimte en de üuridische) 

doorvertaling daarvan in de bomenverordening. 

Op basis van de Beleidsuitgangspunten bomen Oud-Zuid en het Hoofd bomenstructuurplan Oud-Zuid dient een 

bomenbeheerplan(nen) te worden opgesteld en dient de toelichting op de bomenverordening te worden aangevuld. 

Doel is is duidelijkheid te verschaffen over wat te doen bij planontwikkeling en onderhoud, maar ook bij uitval van 

bomen. Beide documenten bieden zowel houvast voor de stadsdeelorganisatie als voor de burgers en overige 

belanghebbenden. 

Overwegingen 

Financieel kader 
Kosten 
Dekking 

Risico 

€ 292.5000,- jaarlijks meerkosten !.o.v. SYBOR 

Structureel uit BEVOR. Hiervoor wordt in 2009 € 275.000,- (deel amendement 43) uit de 

algemene reserve in BEVOR gestort, de resterende €10.000,- van amendement 43 blijft op 

het huidige budget staan t.b.V. bomenbeleid. M.i.v. 2010 wordt de jaarlijkse storting in 

BEVOR vanuit het Mobiliteitsfonds structureel verhoogd met € 292.500,- voor de uitvoering 

van het bomenbeleid. 

Gevolgen voor de burger 
Inspraak heeft plaats gevonden. 

De beleidsuitgangspunten bomen Oud-Zuid en het Hoofd bomenstructuurplan Oud-Zuid verschaffen, zowel voor de 

stadsdeelorganisatie als voor belanghebbenden, duidelijkheid over de (beleids)aspecten die betrekking hebben op 

het bomenbestand in Oud-Zuid. 

Extern overlegd met 
DRO: o.a. Stedelijke bomenconsulent 
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Onderwerp 

Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Oud-Zuid 

Extract 

Beleidsuitgangspunten Bomen en Hoofd Bomenstructuurplan 

Extract 

uit het Boek der Besluiten van het Dagelijks Bestuur 

Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oud-Zuid 

Overwegende dat, 

inspraak heeft plaat gevonden, de zienswijzen in de nota van beantwoording zijn 

beantwoord en op basis daarvan enkele aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Besluit: 
I. In te stemmen met de Nota van Beantwoording voor de 'Beleidsuitgangspunten Bomen 

Stadsdeel Oud-Zuid' en het 'Hoofd Bomenstructuurplan Stadsdeel Oud-Zuid'; 

11. In te stemmen met de definitieve 'Beleidsuitgangspunten Bomen Stadsdeel Oud-Zuid' en 

'Hoofd Bomenstructuurplan Stadsdeel Oud-Zuid'; 

111. De nota's aanleveren aan de Commissie Verkeer en Ondernemen. 

ûUs besloten door het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oud-Zuid in zijn ;e~a:;; ~~09 

J.f..S. Boomgaardt 

9~~dsdeelsecretaris 

V 

E.J. de Vries 

voorzitter 
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Onderwerp 

Gemeente Amsterdam 

Stadsdeel Oud-Zuid 

Raadsextract 

Beleidsuitgangspunten Bomen en Hoofd Bomenstructuurplan 

Extract 
uit de notulen van de Stadsdeelraad van Stadsdeel Oud-Zuid 

De Stadsdeelraad van Stadsdeel Oud-Zuid, 

Gezien de voordracht van het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Oud-Zuid, 

(Stadsdeelblad afdeling 1, nr. ) 

Overwegende dat, 

inspraak heeft plaat gevonden, de zienswijzen in de nota van beantwoording zijn 

beantwoord en op basis daarvan enkele aanpassingen zijn doorgevoerd. 

Besluit: 
I. Kennis nemen van de Nota van Beantwoording voor de 'Beleidsuitgangspunten Bomen 

Stadsdeel Oud-Zuid' en het 'Hoofd Bomenstructuurplan Stadsdeel Oud-Zuid'; 

11. In te stemmen met de definitieve 'Beleidsuitgangspunten Bomen Stadsdeel Oud-Zuid' en 

'Hoofd Bomenstructuurplan Stadsdeel Oud-Zuid'. 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de stadsdeelraad van Stadsdeel 

Oud-Zuid van 

Mw. J.M. Léons 

raadsgriffier 

Mw. L. P .Tiel 

voorzitter 



Opleg notitie 
Consequenties concept nota beleidsuitgangspunten bomen Stadsdeel Oud-Zuid 

en concept hoofd bomenstructuurplan Stadsdeel Oud-Zuid 
d.d. 14-04-2009 

Inleiding 
Bomen vervullen belangrijke functies in de stad. Bomen brengen de seizoenen in de stad; ze zorgen voor 
verkoeling op warme dagen door het wegnemen van direct zonlicht en de werking van het 
verdampingsmechanisme van de bomen en ze zijn van invloed op de kwaliteit van de lucht in de stad en ze 
dempen het geluid. Ook ecologisch zijn bomen van belang in de stad. Een boom is een ecosysteem op zich 
en biedt voedsel en beschutting aan tal van nuttige vogels, vleermuizen , insecten, mossen, schimmels en 
planten. Ruimtelijk is de bomenstructuur goed afgestemd op de stedebouwkundige opzet van de wijken, 
waardoor een hooggewaardeerd geheel is ontstaan. Bomen dragen bij aan een hoge belevingswaarde en ze 
zijn belangrijke structurerende elementen in de stedelijke omgeving. 

Het stadsdeel Oud-Zuid beschikt over het fraaiste en meest gevarieerde bomenbestand in Amsterdam. 
Kenmerkend zijn de beplantingen langs wegen en waterlopen. De bomenstructuur is afgestemd op de 
monumentale stedenbouwkundige opzet van het stadsdeel. In Oud-Zuid staan ongeveer 18.250 bomen in 
de openbare ruimte. Dat is één boom op elke vier inwoners. Het stadsdeel hecht veel waarde aan de 
bomen. 

Inzetten op kwaliteit 
De (concept) nota beleidsuitgangspunten bomen Stadsdeel Oud-Zuid en het (concept) hoofd 
bomenstructuurplan Stadsdeel Oud-Zuid zetten in op de kwaliteit van het bomenbestand in het stadsdeel. 
Dit moet leiden tot een kwalitatief sterk bomenbestand op zich en hoofd bomenstructuur in het bijzonder. De 
beleidsuitgangspunten moeten leiden tot het vergroten van de belevingskwaliteit van het stadsdeel (plek 
voor ontmoeten), een verhoging van de leeftijdsverwachtingen van de bomen, het op de lange termijn 
terugdringen van het onderhoud en zorgen voor een hogere mate van veiligheid (minder takuitval en 
voorkomen problemen wortelopdruk). 

Het is belangrijk om vóór het vaststellen van de beide nota's rekening te houden met de consequenties van 
de voorgestelde (ver)nieuw(d)e beleidsuitgangspunten. In deze notitie zijn de consequenties in kaart 
gebracht. 

Consequenties voor de bomenverordening 
In de huidige 'Bomenverordening Amsterdam Oud-Zuid 2001' (hierna: bomenverordening) zijn enkele regels 
opgenomen ten aanzien van het vellen (kappen, snoeien, verplanten en herplanten) van bomen in het 
stadsdeel. Een verordening is leidend boven een beleidsplan. Met andere woorden, er mogen in een 
beleidsplan geen aspecten staan die strijdig zijn met de geldende verordening. 

Aanpassing bomenverordening 
Het is gebleken dat bij de toepassing van de Bomenverordening Amsterdam Oud-Zuid 2001 onduidelijkheid 
bestaat over de uitleg van een aantal bepalingen en de reikwijdte daarvan. Het gaat daarbij om de volgende 
situaties. 

Artikel 4, nieuw lid 1 toevoegen (met vernummering van het oude lid 1 en 2 naar lid 2 en 3) 
Gebleken is dat in de bomenverordening niet duidelijk is geregeld op welke wijze een aanvraag om plaatsing 
op de lijst monumentale houtopstanden beoordeeld moet worden op het moment dat een project of beleid in 
voorbereiding is door het stadsdeel, waarbij er kans is op kap van bomen. Het is wenselijk dat in dat geval bij 
de beoordeling een integrale belangenafweging plaats vindt, waarbij het Dagelijks Bestuur, naast de criteria 
uit artikel 4 van de huidige bomenverordening, ook rekening houdt met onder andere de ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen het stadsdeel. 

Artikel 4, lid 4 toevoegen 
Op dit moment is in de bomenverordening niet duidelijk geregeld op welke wijze een aanvraag om plaatsing 
op de lijst monumentale houtopstanden beoordeeld moet worden op het moment dat een kapvergunning is 
verleend. Het is onwenselijk dat de aanvraag om plaatsing op de lijst met monumentale houtopstanden het 
gebruik van een reeds verleende kapvergunning doorkruist. Indien een vergunning verleend is, dient men 
daar vanuit het oogpunt van rechtszekerheid gebruik van te mogen maken. Vanuit dit oogpunt is het 
wenselijk dat de aanvraag om plaatsing op de lijst monumentale houtopstanden wordt afgewezen. 



Artikel 6 een nieuw lid 8 toe te voegen (met vernummering van het oude lid 8 naar lid 9) 
Aansluitend op de hierboven genoemde situatie is ook niet duidelijk geregeld op welke wijze een aanvraag 
om plaatsing op de lijst monumentale houtopstanden beoordeeld moet worden op het moment dat een 
aanvraag om een kapvergunning in behandeling is. Het is wenselijk dat de beide aanvragen op elkaar 
worden afgestemd. 

Aanvulling op de toelichting van artikel 7 
In de concept nota beleidsuitgangspunten bomen is ter verduidelijking een (niet uitputtende) opsomming 
uitgewerkt voor de weigeringgronden uit artikel 7 lid 1. van de bomenverordening. Deze opsomming moet 
meer duidelijkheid schappen bij de uitvoering van de verordening. 

Conclusie 
Om in deze situaties duidelijkheid te scheppen, dient een aanpassing van de bomenverordening en de 
bijbehorende toelichting plaats te vinden. De benodigde aanpassingen zijn uitgewerkt in de 'Aanpassing 
Bomenverordening Amsterdam Oud Zuid'. Hierover heeft inspraak plaats gevonden. De aanpassingen 
worden voorgelegd aan de stadsdeelraad ter besluitvorming. De 'Aanpassing Bomenverordening 
Amsterdam Oud Zuid', de 'Beleidsuitgangspunten Bomen Stadsdeel Oud-Zuid' en het 'Hoofd 
bomenstructuurplan Stadsdeel Oud-Zuid' zullen gelijktijdig de besluitvorming ingaan. 

Consequenties voor de organisatie 
Zoals in de inleiding is beschreven gaat de concept nota beleidsuitgangspunten bomen stadsdeel Oud-Zuid 
uit van het verbeteren van de kwaliteit van het bomenbestand in het stadsdeel. Om deze 
kwaliteitsverbeteringen te kunnen bereiken zijn in de concept nota zijn een aantal uitgangspunten/regels 
opgenomen die enerzijds financiële consequenties en anderzijds organisatorische consequenties met zich 
mee brengen. Deze consequenties zijn hieronder uitgewerkt, daarbij is aangegeven op welk onderdeel van 
de organisatie ze van invloed zijn. 

Groeiplaatsomstandigheden (afdelingen Onderhoud en Beheer, OR) 
In de concept nota beleidsuitgangspunten en het concept hoofd bomenstructuurplan is opgenomen dat 
bomen in de hoofdbomenstructuur optimale groeiplaatsomstandigheden mee krijgen en (gaan) beschikken 
over een ondergrondse groeiruimte variërend van minimaal 25 tot 40 m3 per boom. Daarnaast is het 
uitgangspunt dat in de hoofdstructuur in beginsel groot formaat bomen (stamomtrek 30 tot 40 cm) wordt 
toegepast. Voor de overige bomen geldt dat bomen worden ingepast met een stamomtrek van 20 tot 25 cm 
en deze bomen over minimaal 10 tot 25 m3 ondergrondse groeiruimte (gaan) beschikken. Deze nieuwe 
uitgangpunten leiden tot nieuwe normbedragen die vanaf de vaststelling van de nota beleidsuitgangspunten 
bomen gehanteerd moeten worden. 

SYBOR 
Op 24 juni 2008 Heeft de stadsdeelraad van Oud-Zuid in het kader van de voorjaarsnota ingestemd met het 
Systematisch Beheer Openbare Ruimte (SYBOR). In SYBOR zijn alle technische werkzaamheden 
opgenomen die in de openbare ruimte worden verricht. De werkzaamheden zijn onderverdeeld in vervanging 
(kap, afvoeren en herplanten) en groot onderhoud (rest: boombescherming, opschot, snoei, controle water, 
geven etc). SYBOR gaat uit van beheer van de openbare ruimte op basis van vastgestelde kwaliteitsniveaus 
per gebied, Vanuit SYBOR zijn voor het beheer van de bomen de volgende middelen beschikbaar. 

Kwaliteit Gebrui ksdruk Facto r Aantal VelVanglng Groot onderhoud Totaal 
budget per budget totaal I budget per budget totaal 
boom ,boom 

niveau 8 
fietspaden komt ong , overeen met de hoofdbomenstructuur mlddelzwaar 1,3 1.648 €14,48 € 28 ,759,04 €34,14 € 83.090.7~ 

par1<en Vondelpar1<, Sa'llhatipar1< en Huis te Vraag zwaar 1,5 5.320 € 16,70 € 88.844,00 €39,4O € 209.608,00 
economie en toerisme Museumkwartier, winkelstraten en Noord Pijp ~aBr 1,5 2.180 € 16,70 e 36,406,00 € 39,40 € 85,892,00 

niveau 6 
woongebied en woongebieden en baorijventerrein normaal 1 8.902 € 18.70 € 148.663,40 € 15,76 € 140.295.52 

18.250 € 300.672,44 € 498.886;24 

Binnen de organisatie is het reguliere onderhoud van de openbare ruimte (en dus ook bomen) gescheiden 
van het projectmatig aanpakken (herinrichten) van delen van de openbare ruimte. 
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€ 89.849,76 

€ 298.452,00 
€ 122.298,00 

€ 288.958 92 
€ 799.658 68 



Nieuwe normbedragen 
In onderstaande tabel is uitgewerkt hoe de nieuwe normbedragen zijn opgebouwd. De bedragen zijn 
onderverdeeld in kosten voor het verwijderen van de boom, de aanschaf van een nieuwe boom, 
groeiplaatsverbetering en het aanbrengen van extra (beschermende) voorzieningen. De tabel is allereerst 
opgesplitst voor bomen in de hoofdbomenstructuur en de overige situaties. Vervolgens is een onderscheid 
gemaakt tussen lijdende (de groeiplaats van de boom heeft te maken met grote druk) en niet-lijdende 
(bomen in het groen) bomen. 
Uitgangspunt is dat bij lijdende bomen, in tegenstelling tot niet lijdende bomen, extra voorzieningen worden 
aangebracht. 

Kosten per boom Overi e situaties 
niet lïdend niet Ii dend 

Inboet Inboet ro'ecten inboet ro ecten inboet ro'ecten 
Verwijderen boom €400 €400 €400 €400 €400 €400 €400 
Aanschaf boom €SOO €SOO €SOO €300 €300 €300 €300 
Groeiplaatsverbetering €625 € 1.000 € 250 €250 €500 €500 € 100 € 100 
Extra voorzien in en € 1.200 € 1.200 x x €500 €500 x x 
totaal € 3.025 € 3.400 € 1.450 € 1.450 € 1.700 € 1.700 €BOO €BOO 

Op basis van de kosten per boom in bovenstaande tabel is in de volgende tabel in kaart gebracht welk 
budget per jaar nodig is om de beoogde kwaliteitsverbetering door te kunnen voeren. Net als bij SYBOR is 
onderscheid aangebracht tussen kosten voor vervanging en groot onderhoud. 

Overzicht kosten via SYBOR vs. kosten via nieuwe beleidsuitgangspunten 
In onderstaande tabel is het benodigde budget (om op basis van de nieuwe uitgangspunten een 
kwaliteitsverbetering te behalen) geplaatst naast het beschikbare budget op basis van SYBOR. 

Vervanging eenheidsprijs totaal aantal percentueel aantal ,=':'=.I:':e:.:.rJ:;a::::,ar~kosten per boom/jaar kosten totaaUjaar 
hoofd bomenslructuur lijdend (65%vd HBS) Inboet € 3.025 3500 0.46% 16 € 13.63 € 48.400,00 

projecten € 3.400 3500 1,11% 39 € 37,69 E 132.600,00 
niet lijdend (35% vd HBS) inboet € 1.450 1900 0,47% 9 € 6,67 € 13.050,00 

projecten € 1.450 1900 1.11% 21 € 16,03 € 30.450,00 
overige s~uaties lijdend (51% v overig) inboet € 1.700 6550 0.98% 64 € 16.61 € 108.800,00 

projecten € 1.700 6550 1,08% 71 € IS,43 € 120.700,00 
niet lijdend (49% v overig) Inboet E 800 6300 0,97% 61 € 7,75 € 48.600,00 

projecten € 600 6300 1,10% 
totaal rehabililatie 

L..-__ ~69=, € 8,76 € 55.200,00 

r;;;;;:;;;~;;;;;;;;;;;;.:;;-;;:~=;;;:;;;:;;;;;:;;------,...---------- 350 € 558.000,00 
l~a~an~ta:.:.l~ge~b=as~~~r~d~op~e~N~a~ri~ng~sc~iff~e~~~ ____ ~~ 

Groot onderhoud (op basis van SYBOR) 
HBS (cijfer 8) 

Overig (cijfer 6) 

eenheidsprijs factor 
€25 
€25 
€ 15 

kosten per b, totaal aantal 
1,3 €34,14 1848 
l ,S E 39,40 7500 
1,0 € 15,76 8902 

kosten totaal/jaar 
€ 63.090,72 

€ 295.500,00 
E 140.295.52 

lotaal grool onderhoud 18250 € 498.886,24 

totaal aar 

Vervanging 
Groot onderhoud 
Totaal 

.... €'1.056':886 24 

Uit de tabel blijkt dat het benodigde budget op basis van de nieuwe uitgangspunten is €257.328,- hoger uit 
komt dan het beschikbare budget. 

Wortelopdruk (afdelingen Onderhoud en Beheer, OR) 
Onder andere door de beperkte groeiplaatsomstandigheden doen zich problemen voor met wortelopdruk. De 
groeiplaatsen van de bomen in het stadsdeel zijn (nog) niet optimaal ingericht. De nieuwe uitgangpunten 
moeten er toe leiden dat de groeiplaatsomstandigheden op termijn verbeteren, waardoor 
wortelopdrukproblemen (zo veel mogelijk) tot het verleden behoren. 

Om wortelopdrukproblemen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen is in het concept beleidsplan 
opgenomen dat bij aanplant van bomen voorzieningen moeten worden getroffen die wortelopdruk 
voorkomen. Bij de soortkeuze van nieuwe aanplant moet rekening gehouden worden met het beperken van 
wortelopdruk en worden groeiplaatsen van de juiste inrichting voorzien. De kosten van deze voorzieningen 
zijn opgenomen in de nieuwe normbedragen voor bomen in projecten. 
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Op dit moment worden wortelopdrukproblemen opgelost door oppervlakkige wortels te kappen en 
aansluitend de bestrating te repareren. Dit is een tijdelijke maatregel, omdat het probleem na verloop van tijd 
weer terugkomt en de boom er door beschadigd raakt. Het gaat daarbij om acute situaties die niet op een 
herinrichting kunnen wachten, maar direct aangepakt moeten worden. Volgende de huidige systematiek kost 
het jaarlijks € 272.1 60, - om de wortelopdrukproblemen (tijdelijk) op te lossen. 
leder jaar zullen er, door de nieuwe uitgangspunten. steeds meer groeiplaatsen goed worden ingericht. 
Daardoor gaan zich geleidelijk minder situaties voordoen met wortelopdrukproblematiek. Hierdoor is de 
inschatting dat de kosten gaan verminderen in de tijd. Het is op dit moment echter nog onduidelijk in welke 
mate de kosten zullen verminderen. 

Toezicht bij werken in de openbare ruimte (afdeling Projecten, OR) 
Om bescherming van bomen tijdens projecten te kunnen garanderen is in het concept bomenbeleidsplan 
opgenomen dat bij de uitvoering van werkzaamheden bij monumentale bomen of bomen die deel uitmaken 
van de hoofdbomenstructuur een bomendeskundige wordt aangesteld om toezicht te houden tijdens de 
werkzaamheden. De deskundige wordt per project ingehuurd en betaald uit het projectbudget. 
Op dit moment gebeurt deze manier van toezicht al bij enkele projecten. Het vastleggen van deze werkwijze 
draagt er toe bij dat dit bij al deze projecten gaat gebeuren. 

De totale kosten voor het inhuren van toezichthouders worden geschat op €40.000,- (800 uur x €50,-). 
Geschat wordt dat op dit moment bij 25% van de projecten al een toezichthouder wordt ingehuurd. De 
meerkosten komen daarom uit op €30.000,-

Boomspiegels (afdeling Handhaving. OR) 
Beplante boomspiegels leveren een positieve bijdrage aan sociale contacten in de buurt. Ophogingen van 
de grond rond de bomen kan echter leiden tot onveilige situaties en boomcontroles worden erdoor 
bemoeilijkt. Daarnaast ondervinden nieuw aangeplante bomen hinder in de groei als de boomspiegel beplant 
wordt. In de concept beleidsuitgangspunten bomen zijn daarom onder andere de uitgangpiJnten opgenomen 
dat de boomspiegels niet mogen worden opgehoogd en dat boomspiegels van nieuw geplante bomen 
gedurende de eerste vijf jaar niet mogen worden beplant. 

Op dit moment zijn er meerdere situaties waar de boomspiegels zijn opgehoogd. Het precieze aantal is niet 
bekend. Voorstel is om in kaart te (laten) brengen op welke plekken booms pi egels zijn opgehoogd en 
voorzieningen zijn aangebracht. Per locatie waar dit wordt geconstateerd moet worden aangegeven of dit tot 
ongewenste aantasting van de boom leidt, of inspecties aan te boom worden beperkt en of dit tot gevaarlijke 
situaties leidt. De gevaarlijke opgehoogde tuintjes moeten worden weggehaald (afdeling Handhaving. OR). 
Bij herplant van een boom en/of groeiplaatsverbetering zullen de tuintjes worden weggehaald volgens de 
uitgangspunten/regels uit het beleidsplan. 
De kosten van een inventarisatie van de huidige beplante boomspiegels en het opstellen van een rapportage 
worden ingeschat op €5.000,-
Gezien de gevoeligheid van dit voorste/ is een zorgvuldige communicatie nodig met bewoners en 
betrokkenen. 

Herplant (afdeling Handhaving. OR) 
Bij ruimtelijke ingrepen wordt geadviseerd een bomentoets op te stellen. De bomendeskundige van het 
stadsdeel bepaalt mede op basis van de bomentoets of herplant mogelijk en wenselijk is en dus of een 
herplantplicht wordt verbonden aan de vergunning. Volgens de voorschriften moet bij zo'n verplichting 
binnen twee jaar een boom herplant worden. De controle op herplant heeft de afgelopen jaren minder 
prioriteit gehad. Om de controles goed uit te kunnen voeren is het belangrijk dat dit weer prioriteit krijgen. 

Jaarlijks is er sprake van zo'n 225 situaties van een koppeling van herplant aan een kapvergunning. 
Inschatting is dat de boomdeskundige van het stadsdeel periodiek een (steekproefsgewijze) controle 
uitvoert. 

Communicatie (afdeling Communicatie. B&C) 
Als de Stadsdeelraad de plannen definitief heeft vastgesteld wordt een communicatieplan gemaakt met als 
doel bekendheid te genereren en bij te dragen aan een positieve houding ten opzichte van de 
(beleids)uitgangspunten. Daarnaast zal ook aandacht worden gegeven aan de consequenties van het 
nieuwe beleid, zowel intern als extern. Kosten voortvloeiend uit communicatieactiviteiten worden 
gefinancierd uit het beschikbare beleidsbudget. 
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Overzicht financiële consequenties 
Op basis van de berekeningen in de bovenstaande teksten is de volgende tabel opgesteld . 

Activiteit Meerkosten jaarlijks Karakter Financieringswijze 
Vervanging van bomen €257.400,- Structureel Aanvullende 

financiering regelen 
via VJN 

Handhaving 
- Herplant huidige formatie 
- Boomspiegels €5.000,- Structureel Aanvullende 

financiering regelen 
viaVJN 

Inhuren toezicht bij projecten €30.000,- Structureel Aanvullende 
financiering regelen 
via VJN 

Het vaststellen van de beleidsuitgangspunten bomen en het hoofd bomenstructuurplan brengen kosten met 
zich mee (zie bovenstaande tabel). In de voorgaande versie (DB-behandeling 16 december 2008) waren 
structurele en incidentele kosten opgenomen. Nadere uitwerking heeft er toe geleid dat alle posten 
structureel zijn geworden. Hierdoor is het benodigd extra structureel budget verhoogd van €257.400,- naar 
€292.500,-

De dekking van de structurele kosten is als volgt: 
Voor 2009 worden deze kosten gedekt vanuit BEVOR. Hiervoor wordt in 2009 € 275.000,- (deel 
amendement 43) uit de algemene reserve in BEVOR gestort, de resterende €1 0.000,- van amendement 43 
blijft op het huidige budget staan en m.i.v. 2010 de jaarlijkse storting in BEVOR vanuit het Mobiliteitsfonds 
structureel verhoogd met € 292.500,- voor de uitvoering van het bomenbeleid. 
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