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ONDERWERP 

 
Vaststellen van het Bomenbeleidsplan 2012 gemeente Weert en hiervoor een structureel budget 
aan te merken. 
 

AANLEIDING EN DOELSTELLING 
  
De gemeente Weert kent een uitgebreid areaal aan straat- en parkbomen. Om een heldere visie te 
kunnen uitdragen en deugdelijk beheer uit te voeren is het gewenst het geldende 
bomenbeleidsplan te evalueren en op onderdelen te herschrijven. In het nieuwe bomenbeleidsplan 
worden de bomenstructuren in kaart gebracht. De bestaande en toekomstige structuren zijn nu en 
in de toekomst de kwaliteitsdragers voor het stedelijke en buitengebied.  
 
De gemeente Weert heeft in 2009 de Kadernota Groen vastgesteld. Deze kadernota Groen 
omschrijft de voor Weert belangrijke groene waarden en geeft perspectieven en ambities weer. 
Als onderdeel van het uitwerkingsprogramma in de kadernota Groen is het opstellen van een nieuw 
bomenbeleidsplan opgepakt. 
 
Het bomenbeleidsplan is opgesteld in twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk maakt een analyse 
van het richtinggevend beleid, de historie, de landschappelijke kenmerken en de krachtlijnen van 
Weert ten aanzien van bomen en boomstructuren. In het tweede hoofdstuk is de beleidsvisie 
uitgediept en zijn de afwegingen en procedures herschreven voor een betere bescherming van de 
bomen. 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
Het actuele en geldende bomenbeleidsplan voor de gemeente Weert is opgesteld in oktober 1997. 
Zo is in het huidige bomenbeleidsplan de voormalige gemeente Stramproy niet opgenomen en 
worden voornamelijk uitspraken gedaan over bomen in stedelijk gebied. Als gevolg van stedelijke 
en maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten in beheer is er behoefte aan actualisatie 
van het bomenbeleidsplan. De druk op bestaande boomstructuren wordt vergroot door de 
stedelijke veranderingen. De uitbreiding van de stad heeft gevolgen voor de functie van 
verkeerswegen waarlangs voornamelijk de primaire boomstructuren staan. Door veranderingen in 
bestaande structuren komen bomen vaak in een onbeheersbare en onwenselijke situatie te staan.  
Bomen in de directe woonomgeving zijn van onmiskenbaar belang voor de leefbaarheid, de 
uitstraling en waarde van de woonomgeving. Echter steeds vaker is de aanwezigheid van bomen in 
de directe woonomgeving ook een bron van ergernis. Uiteenlopende klachten over bladval, 
wortelopdruk, schaduw, ziekten etc. worden aangegrepen om een verzoek tot kappen van bomen 
in te dienen. Er wordt hierop niet steeds op een eenduidige wijze gereageerd. Hierdoor voelen 
burgers zich soms onvoldoende begrepen. 
Bij bouwontwikkelingen of herinrichting van de openbare ruimte wordt de aanwezigheid van 
bestaande bomen vaak als een obstakel gezien. Er zijn geen duidelijk kaders gesteld hoe om te 
gaan met bestaande bomen op of in nabijheid van bouwlocaties. 
Met het opstellen van het gemeentelijk bomenregister genieten enkel de monumentale bomen 
deugdelijke bescherming. Echter bomen welke in de toekomst de status monumentaal of 
beeldbepalend krijgen hebben deze bescherming niet. Daardoor worden bomen vaak voortijdig 
verwijderd. 



 

 
 
 

 
OPLOSSINGSRICHTINGEN 

 
Duurzame structuren. 
Het nieuwe bomenbeleidsplan zal de huidige en toekomstige boomstructuren verankeren in het 
boomstructuurplan. De structuren opgenomen in dit plan worden vervolgens planologisch 
beschermd in de bestemmingsplannen. In het beleidsdocument is hiërarchie ontwikkeld voor de 
diverse boomstructuren en is de strategie bepaald voor de omgang met bomen in hoog en laag 
dynamische omgevingen.  
 
Groene Paragraaf. 
Door activiteiten in het openbare en particuliere terrein staat de positie van bomen vaak onder 
druk. Met het opstellen van een groene paragraaf worden de randvoorwaarden voor bomen aan het 
begin van een planproces kenbaar gemaakt. De groene paragraaf moet opgenomen worden bij het 
initiëren van ruimtelijke processen. Met een objectief afwegingssysteem worden kwalitatieve 
afwegingen gemaakt in functie van behoud, versterken of vernieuwen van boomstructuren.  
 
Overlast en klachten, accepteren – anticiperen. 
Vaak worden verzoeken ingediend voor het verwijderen van bomen als gevolg van overlast. De 
mate van overlast zal op basis van een transparant afwegingsmodel beoordeeld worden. Hierbij 
worden referentiewaarden vastgelegd voor overlast door bladval, vrucht, plagen, wortelopdruk, 
schaduw, etc. Het is van belang dat de gemeente Weert helder en eenduidig reageert op meldingen 
van hinder of overlast. In beginsel is hinder of overlast geen reden tot ingrepen aan bomen, wel 
dient zorgvuldig gekeken te worden naar de aanleiding van de klacht. Mogelijk kan een handeling 
in beheer de klacht wegnemen of verminderen.  
 
Bomenregister – APV. 
Het huidige systeem voor opname in het bomenregister kent beperkingen in gebruik en leidt 
geregeld tot zwaarwegende discussies. Met de voorgestelde systematiek zal er een transparantere 
en een meer op inhoud afgestemde afweging plaatsvinden. Aan het bomenregister worden de 
structuurbomen toegevoegd. Dit zijn alle bomen ingetekend in het bomenbeleidsplan. Deze 
structuren zijn bepaald op basis van cultuurhistorische, landschappelijke of buurt overstijgende 
waarde. Om structuren in stand te houden is het van belang deze een beschermde status toe te 
kennen zonder dat deze bomen monumentaal zijn. 
De APV zal na het vaststellen van het bomenbeleid op onderdelen, zoals boomziekten en plagen, 
de herijking van het bomenregister gewijzigd worden. 
 
Digitale toegankelijkheid bomengegevens – administratieve vereenvoudiging.  
Door de evolutie in de digitale wereld is de behoefte aan informatie groter geworden. Met het 
nieuwe bomenbeleidsplan zorgen we ervoor dat alle relevante informatie over de bomen in het 
bomenregister digitaal raadpleegbaar zijn. Verder zullen het bomenbeleidsplan en alle documenten, 
zoals kapmelding en kapaanvraag digitaal toegankelijk is. Via de gemeentelijke site wordt 
inzichtelijk gemaakt welke bomen in procedure gebracht worden, de status van de procedure en de 
nazorg ivm herplant plicht. 
 
Financiële paragraaf 
In de huidige begroting is een bedrag ad. € 293.000,- opgenomen voor onderhoud aan 
straatbomen. Dit bedrag wordt besteed aan de uitvoering van planmatig boomonderhoud en 
inspectie en snoeiwerkzaamheden ten gevolge van de Masariaziekte (schimmelaantasting bij 
platanen). De planmatige aanpak van het boomonderhoud begint positieve resultaten op te 
leveren. De achterstand in het snoeionderhoud aan de bomen is bijna weggewerkt, waardoor de 
ingrepen in tijd gezien beperkter worden. De aantasting bij de platanen is volledig in beeld en waar 
nodig zijn er ingrepen uitgevoerd.  
De meerjarige variabele vrijval vanuit het snoeibeheer wordt ingezet voor de uitvoering van het 
bomenbeleid.  
De uitvoering van het bomenbeleidsplan voorziet in uitbreiding van boomstructuren. Verder 
voorziet het bomenbeleidsplan in een proactieve aanpak om knelpunten in beheer (ziekte gevoelige 
bomen en groeiplaatsomstandigheden) te beperken. Door ziektegevoelige bomen te vervangen en 
de groeiplaatsomstandigheden van bomen te verbeteren leidt dit alles tot een duurzaam 



 

 
 
 

bomenbestand, waarbij er voor het beheer van bomen minder ingrijpende maatregelen (zoals kap) 
getroffen moeten worden.  
In overleg met wijk- en dorpsraden en de afdeling Openbaar Gebied wordt een uitvoeringsplan 
opgesteld. In dit plan worden op basis van huidige knelpunten en wensen prioriteiten gesteld. Deze 
prioriteiten worden in programmaplanning gezet en afgestemd op de planning voor de vervanging 
van riolering en het wegbeheer. Met deze aanpak anticipeert het bomenbeleidsplan op wensen 
vanuit het nieuwe beleid, draagt bij in reconstructies van het openbaar gebied om structuren te 
vernieuwen en/of aan te vullen en borgt de zorgplicht bij de straatbomen.  
Door middel van het uitvoeringsplan wordt 4-jaarlijks inzicht gegeven in de geplande prioritering 
en uitgaven. Dit uitvoeringsplan wordt na vaststellen van het bomenbeleidsplan opgesteld. Naar 
verwachting zal dit leiden tot een structurele verhoging van het budget voor onderhoud 
straatbomen. Het uitgewerkte uitvoeringsplan inclusief financiële onderbouwing zal aan uw raad 
worden voorgelegd.  
 

COMMUNICATIE 
 
De gemeente hanteert in de planvorming een interactief beleid waarbij de communicatie met 
burgers centraal staat. Het is belangrijk dat belanghebbenden in een vroegtijdig stadium betrokken 
worden bij het opstellen van het beleidsplan en hierin kunnen participeren. Communicatie met 
belanghebbenden zoals burgers, wijk- en dorpsraden en gemeentebestuur heeft ruim aandacht 
gekregen. In de gemeente Weert zijn diverse stichtingen en organisaties nauw betrokken met het 
groen, deze zijn actief benaderd bij elk onderdeel van het geformuleerde bomenbeleid. Goede 
communicatie is ook van groot belang om voldoende draagvlak te krijgen voor het implementeren 
van het bomenbeleidsplan. 
 

EVALUATIE 
 
Door dit beleid in uitvoering te brengen en door het beleid te toetsen aan praktijksituaties, vindt er 
een permanente evaluatie van het beleid plaats. Het bomenbeleidsplan beoogt geen statisch 
document te zijn en zal voortdurend naar aanleiding van maatschappelijke veranderingen of 
bijgestelde ambities geëvalueerd worden. Als aanpassingen noodzakelijk zijn zal het beleid op 
onderdelen aangepast worden en aan uw raad worden voorgelegd.  
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 

 Het advies van de raadscommissie Economische Zaken is: 
 

  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 
 
agenderen als hamerstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  De VVD geeft aan het een goed plan te vinden. Het is een beleid waarmee aan 

de slag kan worden gegaan en dat kan groeien. Het CDA geeft eveneens aan 
het een goed plan te vinden. Ook de betrokkenheid van derden is een goede 
zaak. Dit moet ook zo blijven. Handhaving is goed maar schiet soms door. De 
vraag is of bij St Louis, dat al groen is, niet te ver wordt gegaan. 
De PvdA geeft compimenten voor visie, structuur en de wijze van gebruik van 
deskundigen. Het plan is leesbaar, ook voor leken. De afwegingen komen goed 
terug in plan. De motie over het stadspark is niet in het plan opgenomen en de 
PvdA zal nog op deze motie terugkomen. Het plan staat of valt met handhaving. 
De kosten vallen mee gezien het aantal jaren waar het over gaat. Er moet 
jaarlijks een uitvoeringsplan komen zodat gecontroleerd kan worden wat is 
uitgevoerd. WL geeft een compliment over de indeling van het plan. Het ziet er 
keurig uit. De communicatie met belanghebbenden is heel goed geweest. De 
samenvatting van de spreker doet WL deugd. De groene trots wordt op deze 
manier nog beter beschermd. De SP geeft aan het een duidelijk plan te vinden. 
Ook de aanpak aan de voorkant (communicatie met derden) is goed. De SP 



 

 
 
 

vraagt zich af hoe toekomstige historische bomen in uitbreidingswijken 
beschermd gaan worden. De uitvoering dient op een goede manier samen met 
de betrokkenen te gebeuren. Verder geeft de SP aan dat groen in de stad voor 
een beter klimaat zorgt. Aandacht dient er voor te zijn dat netto het aantal 
bomen toeneemt. D66 tenslotte geeft ook aan het een goed plan te vinden en is 
verheugd over het aantal van 3000 bomen. Het plan is een vertrekpunt. Het 
plan moet goed uitgevoerd worden en D66 zal dat volgen. 

 

 
VOORSTEL COLLEGE 

 
- De raad voorstellen het bomenbeleidsplan 2012 vast te stellen. 
- De raad voorstellen het structureel budget voor onderhoud straatbomen ad. €293.000,- aan te 
merken voor de uitvoering van het bomenbeleidsplan. 
- De raad voorstellen de nadere financiering voor de uitvoering van het bomenbeleid 2012 te 
betrekken bij de begroting 2014. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 
 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000630 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
- Het bomenbeleidsplan 2012 vast te stellen. 
- Akkoord te gaan met het aanmerken van het structureel budget voor onderhoud straatbomen ad. 
€293.000,- voor het uitvoeren van prioriteiten uit het bomenbeleidsplan. 
- Akkoord te gaan met het betrekken van de nadere financiering voor de uitvoering van het 
bomenbeleid 2012 bij de begroting 2014. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 september 2012. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


