Technische vragen
Groenbeleidsplan
In het document worden ‘monumentale en bijzondere bomen’ regelmatig samen genoemd. De
indruk wordt gewekt dat zij onder hetzelfde regime staan. Echter dat blijkt niet uit plekken waar het
erop aan komt:
De vijfde ambitie is het beschermen van de
monumentale bomen en groenparels.(p.13)
De zesde ambitie is dat monumentale bomen en
bomen met een diameter vanaf 20 cm worden
beschermd in de APV.(p.14)
Beschermen en beheren van particuliere
monumentale bomen. Per boom
vergoeding van € 60,-- per stuk. Komt
ter besluitvorming bij de raad.(p. 47).
Klopt het dat bijzondere bomen dezelfde beschermingsstatus hebben als monumentale? Zo ja, zou
dat op deze en andere plekken waar dat van toepassing is in de tekst nog opgenomen kunnen
worden?
De Bijzondere en monumentale bomen hebben de dezelfde beschermingsstatus. De tekst zal op
deze punten worden aangepast.
Er wordt in het concept groenbeleidsplan alleen over herplantplicht gesproken in het openbaar
groen. Wat zijn de regels voor particuliere tuinen wat betreft herplant plicht?
In principe geldt voor particuliere tuinen de herplantplicht ‘één boom weg, één boom terug’.
Vanzelfsprekend hangt dit af van de plaatselijke situatie waarbij billijkheid en redelijkheid ook een
afweging kunnen zijn. Als een boom gevaar oplevert en gekapt moet worden en het plaatsen van
een nieuwe boom fysiek niet mogelijk is, doordat er al veel bomen zijn, dient bovenstaande bij de
afweging in beschouwing te worden genomen.
Tot deze zomer konden particulieren hun boom aanmelden als monumentale boom. Wat is de rede
dat deze aanmelding niet door loopt?
Eén maal in de raadsperiode vindt actualisatie plaats van de bomenlijst. Op dat moment zullen de
inwoners geïnformeerd worden en op dat moment kunnen bomen weer aangemeld worden.
Ivm het ideaalbeeld dat wordt geschetst op pagina 7: vindt er een nul meting plaats om te kijken of
de biodiversiteit is verhoogd?
Indien een groenparel wordt gerealiseerd is het mogelijk om een nulmeting te laten plaatsvinden om
op deze wijze de ontwikkeling te monitoren.
Mbt de lanen (pagina 8) laten bestaan uit inheemse soorten: er zijn ook uitheemse soorten die het
goed doen, zoals aan de Wetering in Bergen. Wordt dat straks verboden?

Nee, van een verbod is geen sprake. Er kunnen zich situaties voordoen waarbij een uitheemse boom
een betere keus is. Een voorbeeld is een plataan. Deze kunnen goed tegen bestrating.
Geldt een bomen effecten analyse ook voor particulieren?
Ja
In het stuk wordt er gewezen op duinrellen. We hebben gezien dat duinrellen bij inwoners soms
dicht worden gegooid, met alle gevolgen van dien. Gaat hier beleid op worden gevoerd?
Een duinrel is een belangrijk historisch en ecologisch element en heeft ook een rol in de
waterbeheersing. Gezien de verschillende belangen moet onderzocht worden hoe deze elementen
adequaat beschermd kunnen worden. Hiervoor zal een beleid ontwikkeld dienen te worden.
Waar komt het richtgetal van 1 boom planten per 5 woningen vandaan? Is dit een algemeen
richtgetal? Worden er in andere gemeentes andere getallen toegepast?
Er staat ook: 75m2 openbaar groen erbij in buitenstedelijk gebied: wat is buiten stedelijk? Buiten de
kernen of ook zoiets als het BSV terrein in Bergen?
Deze genoemde richtgetallen zijn aangegeven in de Nota Ruimte van het Rijk. 1
boom per 5 woningen is een richtgetal, dus hier kunnen gemeenten van
afwijken.
Buitenstedelijk is buiten de kernen. Het BSV-terrein mag worden beschouwd als
binnenstedelijk, dat wil zeggen niet behorend tot het landelijk gebied.

Op pagina 9 staat: 1.5 meter vanaf waterkant niet meer maaien: hoe kijkt men aan tegen niet meer
maaien rondom bomen? (zeg 1m rondom bomen iet meer maaien) Is beter voor biodiversiteit plus
de bast van een boom kan iet meer beschadig raken?
Het beperkt maaien rondom bomen is gunstig voor de biodiversiteit. Voor het beeld is het wel van
belang dat er wel jaarlijks gemaaid wordt. Hierbij dient de aannemer er zorg voor te dragen dat de
bast van bomen niet wordt beschadigd
Met betrekking tot het handboek natuur inclusief bouwen Amsterdam: gaat in onze gemeente dan
ook gelden minimaal 3 maatregelen welke zouden moeten worden toegepast?
En betekent dit ook dat bij nieuwbouwwijken of bij de aanleg van nieuwe riolering bomen nu
moeten blijven staan (er wordt nu in het stuk geschreven: het is een uitgangpunt)
Er wordt momenteel onderzocht op welke wijze natuur-inclusief bouwen vorm kan krijgen. Dit kan
door een aantal maatregelen toe te passen maar ook wordt op dit moment onderzocht of een
puntensysteem wenselijk is
De keuze of bomen behouden kunnen blijven of gekapt moeten worden hangt af van de plaatselijke
situatie. Altijd is een boomeffectrapportage noodzakelijk om de conditie van de bomen in kaart te
brengen en de invloed van de nemen maatregelen op deze conditie.
Wanneer is de monumentale bomenlijst of bijzondere bomenlijst klaar en wordt deze vastgesteld?
In januari zal naar verwachting de bomenlijst worden vastgesteld door het college.

Hoe staat gemeente tegenover groen beheer door inwoners van gemeente groen? Hier is ooit een
motie over ingediend, maar deze is aangehouden vanwege het groenbeleidsplan. Hierin zou het
worden opgenomen maar wij zien het hier niet in terug.
Op bladzijde 22 van het groenbeleidsplan staat dat initiatieven van bewoners worden ondersteund.
Deze initiatieven kunnen op verschillende wijze plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld gaan om beheer
van boomspiegels (kleinschalig) tot het gezamenlijk beheren van een moestuin.
Pagina 30: bewoners hebben inspraak bij vervanging of nieuwe aanplant van bomen. De ervaring
leert dat als inwoners zeggen: we willen geen boom terug, dat ze dan ook niet altijd worden
herplant. Hoe wordt hiermee omgegaan als de boom die gekapt wordt niet monumentaal is?
Bij vervanging van nieuwe bomen vindt met de bewoners altijd participatie plaats. Het beginsel is
één boom kappen en één boom terug. Uitzonderingen kunnen zijn locaties waar dit niet mogelijk is
en in deze gevallen is het uitgangspunt dat zij elders herplant zullen worden. Dit geldt ook voor
bomen die niet bijzonder of monumentaal zijn.
Er staat; Monumentale bomen en bomen met een diameter vanaf 20 cm worden beschermd in de
APV. Betekent dit dat bijzondere bomen niet in de APV worden beschermd?
De regels voor bijzondere en monumentale bomen zijn gelijk. Deze regels moeten echter wel
duidelijk worden omschreven in de APV/Verordening Fysieke Leefomgeving. U zult hierover nog
nader worden geïnformeerd.

