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14R.00462
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WOERDEN

Van:
Datum

college van burgemeester en wethouders
:

28 oktober 2014

Portefeuillehouder(s)
Portefeuille(s)

: wethouder Van Tuijl

beheer openbare ruimte

Contactpersoon

F. Pleket

Tel.nr.

8327

E-mailadres

pleket.f@woerden.nl

Onderwerp:

Gemeente Woerden

14R.00462

Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de
gemeenteraad gesteld door Heerd Jan Hoogeveen
van de Fractie van D66
over groenbeheer en participatie

Beantwoording van de vragen:
1.

Bent u het met de fractie van D66 Woerden eens dat het zinvol is voor de gemeente om bij (de
uitvoering van) het bomenbeleid relevante maatschappelijke organisaties te betrekken en zo de
deskundigheid bij die organisaties te benutten voor de beleidsvorming en uitvoering?
Ja, daar zijn wij het mee eens. Deze organisaties worden al betrokken bij planvorming dan wel
bijzondere grootschalige groenprojecten.

2.

Zo ja, bent u bereid om relevante organisaties uit te nodigen voor een gesprek om te bezien
of daar interesse voor is bij die organisaties te denken valt aan (vertegenwoordigers van)
bijvoorbeeld de Bomenstichting, de plaatselijke IVN afdeling, de NME etc. ?
Zie antwoord vraag 1

3.

Bent u bereid om als een dergelijk platform zou ontstaan, dat platform adequaat te
betrekken bij de beleidsvorming en uitvoering?
Uit onze contacten hebben wij nog niet geproefd dat er directe behoefte is voor een dergelijk
gezamenlijk platform. Indien deze behoefte tot een gestructureerd overleg bestaat dan willen wij dit
graag inzetten bij de ontwikkeling van beleid- en beheerplannen dan wel bij grootschalige
(cultuurhistorisch, ecologisch) groenprojecten.

4.

Bent u bereid om dit met spoed ter hand te nemen zodat deze organisaties
eventueel nog bij de recent aangekondigde bomenkap en herplant, een adviserende
rol zouden kunnen spelen?
De waarde van een dergelijk platform ligt vooral in de afstemming van de beleidsvorming en
(beheer)uitgangspunten en grootschalige vervanging.
De huidige kap en snoeiwerkzaamheden betreft reguliere onderhoudskap en -snoei in woonstraten,
waarbij er steeds sprake is van één of enkele bomen. Wij achten de betrokkenheid van de
omwonenden hierin meer van belang.
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College

CC Raad

Bijgaand treft u aan schriftelijke vragen ex artikel 40 RvO van de fractie van D66 inzake bomen en participatie.
Conform RvO dienen de vragen binnen een termijn van 30 dagen te worden beantwoord, te weten vóór 5 november
2014.
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Woerden, 3 oktober 2014

Betreft: artikel 40 vragen groenbeleid en participatie

Geacht college,
Op initiatief van D66 is eerder dit jaar een klankbordgroep hondenbeleid van start gegaan. In die
klankbordgroep participeren hondenbezitters én niet-hondenbezitters, om samen met de
gemeente (de uitvoering van) het hondenbeleid vorm te geven. Op dezelfde wijze zijn er (op
succesvolle wijze) in andere gemeenten op het gebied van groenbeheer en -onderhoud
vergelijkbare klankbord- en werkgroepen actief waarin organisaties met relevante expertise zijn
vertegenwoordigd. Hoewel er vanuit wijkteams op ad-hoc basis overleg lijkt te zijn met wijk- en
dorpsplatforms over uitvoeringskwesties, is er in Woerden niet een dergelijk platform. Gelet op de
onfortuinlijke situatie rondom de recent aangekondigde bomenkap, en de herplant die daarbij
moet plaatsvinden, lijkt dat de fractie van D66-Woerden wel zinvol. De fractie van D66 heeft
daarom de volgende vragen:
1. Bent u het met de fractie van D66 Woerden eens dat het zinvol is voor de gemeente om bij
(de uitvoering van) het bomenbeleid relevante maatschappelijke organisaties te betrekken
en zo de deskundigheid bij die organisaties te benutten voor de beleidsvorming en uitvoering?
2. Zo ja, bent u bereid om relevante organisaties uit te nodigen voor een gesprek om te bezien
of daar interesse voor is bij die organisaties - te denken valt aan (vertegenwoordigers van)
bijvoorbeeld de Bomenstichting, de plaatselijke IVN-afdeling, de NME e t c ?
3. Bent u bereid om, als een dergelijk platform zou ontstaan, dat platform adequaat te
betrekken bij de beleidsvorming en - uitvoering?
4. Bent u bereid om dit met spoed ter hand te nemen zodat deze organisaties eventueel nog
bij de recent aangekondigde bomenkap en herplant, een adviserende rol zouden kunnen
spelen?
Het verzoek aan het college is om de beantwoording van bovenstaande vragen telkens te voorzien
van een adequate toelichting.

Met vriendelijke groet,
namens de fractie van D66 Woerden,

Heerd Jan Hoogeveen
Fractievoorzitter

