
Van: Jong, Marijke de  
Verzonden: donderdag 21 september 2017 9:32 
Aan: D. van 't Hof 
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: 94. Beantwoording Technische vragen Dik van 't Hof (Stichtse Vecht Beweegt) over het 
bomenbestand 
 
Dag Dik, 
 
Zie onderstaande beantwoording van je vragen over het bomenbestand. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marijke de Jong 
Raadsadviseur 
 

 
 

 marijke.de.jong@stichtsevecht.nl 
T 0346 254273 M 06 10 91 42 30 
Aanwezig op dinsdag hele dag, overige dagen halve dag 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter @stichtsevecht.nl 

 
 
Beste meneer Van ’t Hof, 
 
1. Hoeveel bomen zijn er nu per kern / wijk totaal gekapt sinds 1 januari j.l.? 
 

Er is dit voorjaar opdracht verstrekt voor het kappen van 700 bomen op basis van de 
veiligheidscontrole 2016.  

 

 
Afbeelding Kaplijst voorjaar 2017 n.a.v. boomveiligheidscontrole 2016 
 

De 291 bomen maken onderdeel uit van een lijst van 642 bomen die vanwege de 
veiligheidscontrole 2017 gekapt moeten worden.  
 
In deze aantallen zijn herinrichtings projecten niet opgenomen, zowel kap als herplant wordt per 
straat bekeken, hier worden dan direct bomen die de afgelopen jaren zijn verdwenen weer 
aangevuld. Er wordt per straat gekeken hoeveel ruimte er is voor bomen en waar deze worden 
geplant. Uit het verleden zijn soms te veel bomen geplaatst of de verkeerde boom op de 
verkeerde plaats. 
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2. Voor hoeveel bomen is er voor dit jaar nog een vergunning afgegeven (buiten de 291) en 

wanneer is dat klaar? 
 

De lijst van afgelopen voorjaar 700 bomen bevatte 365 vergunningplichtige bomen, het is vrijwel 
niet te zeggen hoeveel bomen er in projecten zijn gekapt of vervangen omdat er niet voor elke 
boom een vergunning nodig is.  

 

 
Afbeelding Kaplijst najaar 2017 n.a.v. boomveiligheidscontrole 2017 
 
3. Waar en in welke kern worden de nu genoemde 291 bomen gekapt en op welke termijn? 
 

De kap en herplant plannen worden in een persbericht kenbaar gemaakt, hierbij wordt een 
digitale kaart gemaakt waarop precies te zien is waarom een boom dit najaar gekapt wordt en 
wat daar voor terug komt. 

 
4. Wat zijn de redenen van deze kap: bv ziekte. Wortels te groot of verkeerstechnisch of anders? 
 

Bij vrijwel alle bomen betreft het een kapadvies vanuit de boomveiligheidscontrole, bij 3 bomen 
gaat het om een geval van ernstige overlast 

 
5. Zijn deze aantallen en plaatsen besproken met de betreffende wijkcomités en is dat bekend bij de 

wijkregisseurs ? 
 

Het betreft vrijwel alleen losse bomen die geen grote impact hebben op de omgeving. Indien dat 
het wel het geval is worden de wijkcommissies apart benaderd zoals bij het vervangen van 
populieren nabij Oud Zuilen. Bij ingrijpende locaties zoals hier kiezen we voor vervanging van de 
helft van de bomen en wordt de andere helft teruggesnoeid en later varvangen. Bij andere 
projectmatige vervangingen zijn de omwonenden al betrokken bij het besluit en de 
herinrichting/herplant, deze zijn niet opgenomen in deze kaplijst en worden niet als persbericht 
gepubliceerd. In dit geval betreft het een zaak voor alle inwoners en zullen we daarom ook via 
een persbericht en de digitale kaart inwoners informeren. 

 
6. Hoeveel bomen worden er herplant of bestaat er een verplichting voor? 
 

In het door de raad vastgestelde bomenbeleid 2015 is opgenomen dat we uitgaan van behoud 
van de zelfde hoeveelheid boom. Hierdoor is het mogelijk om een aantal kleine bomen te 
vervangen voor een grote boom of juist andersom. In het verleden zijn vaak te grote bomen 
geplant en deze hebben veelal onvoldoende ruimte of voedingsbodem. 
 
De Dr. Plesmanlaan is een goed voorbeeld van, hier staat in de middenberm een rij kastanjes die 
langzaam aan het uitvallen is. Hier starten we dit jaar pas met de herplant, omdat hier de 
verwachting is dat de resterende bomen over 5 jaar uitgevallen zullen zijn. 

 



7. Hoeveel is er dit jaar in totaal begroot voor het kappen van alle (dus de gedane en geplande 291) 
bomen? 

 
Er is door het college € 260.000 extra beschikbaar gesteld in de nota kapitaalgoederen om deze 
werkzaamheden uit te voeren waarvan de helft voor de lijst van dit voorjaar, de andere helft voor 
deze nieuwe lijst van dit najaar. 
Voor dit najaar is € 40.000 beschikbaar in de nota kapitaalgoederen, dit is voldoende voor de 
helft van deze aanplant. De andere helft zal worden aangevraagd in de Nota kapitaalgoederen 
van 2018, daar zal dan ook opnieuw een aanvraag worden gedaan voor de aanplant van het 
voorjaar 2018.  

 
8. is daarin een overschrijding van budget? 
 

Er is vooraf rekening gehouden met  extra kosten, de omvang van deze grote aantallen is vooral 
toe te rekenen aan de Essentaksterfte (50) en de kastanjebloedingsziekte (300). Deze ziekten 
komen voort uit de monoculturen die overal in Nederland zijn aangelegd. Bij herplant worden nu 
veel meer verschillende bomen aangeplant. 

 
9. Hoeveel is er begroot voor onderhoud:  snoeien e.d. en zit hier een overschrijding van budget aan 

te komen? 
 

Er is voor het snoeien van onze bomen voldoende budget gereserveerd bij het schrijven van de 
bestekken. Door de nieuwe werkwijze van cyclisch beheer kunnen we het snoeibeeld verbeteren 
en de reactieve snoei op basis van klachten verminderen. Ondanks dat houden we vast aan ons 
beleid bomen niet te snoeien om ze kleiner te maken ten behoeve van extra zonlicht in de tuin. 
Enkel bij gewogen overlast wordt een boom gekapt of teruggesnoeid. 

 
10. Is het bomenregister up to date en staat daarbij een herplantplicht vermeld? 
 

In de digitale kaart welke bij het persbericht komt is de herplant terug te zien. Ook in de 
kapvergunning is te zien welke vergunningplichtige bomen herplant worden, deze bestaat echter 
uit een grote verzameling kleine kaartjes waarbij het moeilijk is om overzicht te hebben. Met deze 
digitale kaart die afgelopen voerjaar werd geïntroduceerd, kunnen we inwoners tijdig informeren 
en meer inzicht geven. Ook bestaat de mogelijkheid voor een heroverweging, wetende dat het 
slechts een jaar uitstel biedt. 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harmen van der Meulen BSc 
European Tree Technician 
Beleidsadviseur Groen en Bomen, team Buiten 


