
Geachte commisie leden.

Ik ben hier om Uw aandacht te vragen voor het huidige bomenbeleid en structuur plan uitgegeven op
14 april 2015.

Ik zal u meenemen in waarin ik vind dat het bomenbeleid herzien zou moeten worden en hoe het 
uitvoeren van het bomenbeleid mij als bewoner raakt.
 
Het doel van het bomenbeleid is een goede boomstructuur ontwikkelen, het beschermen van de 
bomen. Duurzaam beheer realiseren en het dereguleren van de kapaanvragen.
Daarnaast is het beleid opgesteld zodat het voor alle betrokken partijen duidelijk is welke visie er 
vanuit de gemeente is en hoe deze te bewerkstelligen.

Het bomenbeleid is opgesteld in 2012 en bij het samenvoegen van de verschillende kernen binnen 
onze gemeente is deze herzien naar de versie zoals wij die kennen voor 2015 -2035.

Het bomenbeleid zoals deze nu is omschreven is achterhaald en loopt ook achter op de huidige 
wetgeving. In het bomenbeleid word verwezen naar de boswet. Echter is deze wet in 2016 (1 jaar na 
ingaan van het bomenbeleid) opgegaan in de wet natuurbescherming. De laatste wijzigingen van 
deze wet zijn geweest op 1 juli 2021. De laatste wijziging van het bomenbeleid dateert van 6 jaar 
eerder.
Om een voorbeeld te geven waarin het beleid achter loopt op de wetgeving is dat er in artikel 4.3 van
de wet natuurbescherming een herplant plicht binnen 3 jaar is opgenomen. In het bomenbeleid 
word hierin geen termijn gehangen omdat dit in de oude bos wet ook niet van toepassing was.

Ten tijde van het opstellen van het beleid waren we in mindere maten bezig met het klimaat zoals we
dat nu zijn. De huidige tijd vraagt van één ieder om mee te helpen aan een duurzamere wereld. Voor 
de verduurzaming van onze woningen zullen we goed moeten kijken naar de mogelijkheden. Het 
wordt een lastige discussie op het moment dat verduurzaming en natuur met elkaar in conflict gaan 
komen.  Het huidige bomenbeleid is hier nog niet actueel in en zeker niet op voorbereid voor de 
toekomst.
Over 3 jaar mogen er geen normale cv ketels meer verkocht worden en zal iedereen over moeten op 
een warmtepomp dan wel hybride warmtepomp. De beste oplossing is om deze pompen te laten 
draaien op zelf opgewekte energie. Aangezien een windmolen in de achtertuin geen optie is zullen 
de meeste mensen hiervoor zonnepanelen gaan gebruiken. En daar zit nu precies de crux. Want 
bomen zorgen voor schaduw die de werking van zonnepanelen sterk doen afnemen. Uit 
verschillende jurispedentie kunnen we vaststellen dat het kappen dan wel te ver snoeien van bomen 
voor zonnepanelen niet mogelijk is. Voor nieuw aan te planten bomen is dit echter anders. Hierin 
kunnen we samen wel kijken naar oplossingen die verduurzaming en extra aanplant van groen 
mogelijk maken. Het zou mooi zijn als de gemeente hierin ook plannen opneemt in het beleid.



En dan nu hoe het bomenbeleid mij als bewoner raakt.
In bijlage 3 is er een programma van eisen opgesteld. Bij de herplant 2022-2023 is er voor gekozen 
om af te wijken van het programma van eisen. De rede hiervan is mij niet duidelijk. Ik heb hier een 
WOO verzoek voor ingediend maar de informatie ontbreekt. Voor mij als inwoner heeft dit direct 
gevolgen voor de afstand van de te planten boom tot de erfgrens. Om deze boom te planten moet er
afgeweken worden van het programma van eisen anders is er te weinig ruimte voor de 
bovengrondse groeiplaats. Mijns inziens zou het in het belang van de bomen moeten zijn om een 
goede groeiplaats te voorzien. Dit belang is daarom ook met een rede vastgelegd in het 
bomenbeleid. 
Daarnaast heeft een bezonningstudie uitgewezen dat er onrechtmatige hinder ontstaat op de door 
nu gekozen plek een boom te planten. Hierdoor is er een zeer grote kans dat de boom nadat deze 
gepland is weer verwijderd zal moeten worden. Helaas hebben gesprekken met de gebiedsregisseur 
hem er niet toe kunnen doen bewegen om naar dit argument te luisteren.
Uiteraard is het in mijn persoonlijke belang dat de boom niet op de nu voorgestelde plek komt i.v.m. 
verduurzaming van mijn woning en het zonlicht op de zonnenpanelen.


