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PROGRESSIEF WOERDEN 

  
Aan: Het College van B. en W. van Woerden 

  

Van: Fractie van PROGRESSIEF WOERDEN  

  

Betreft: Vragen over de stormschade van afgelopen maandag voor het 

gemeentelijk bomenbestand, bstemd voor het vragenhalfuurtje 

tijdens de raadsvergadering van a.s. donderdag 

  

Woordvoerder: Wim van Geelen 

  

Datum: 29 oktober 2013 

  

Nummer: 06532 

  

c.c.: Fractie PW  
 

 

Nederland heeft afgelopen maandag met een zware storm en de gevolgen daarvan 
geworsteld. 
Tal van bomen zijn gesneuveld, daken geruïneerd en er zijn enkele mensen om het 
leven gekomen als gevolg van omvallende bomen. 
De storm heeft ook in Woerden huisgehouden. 
Veel gemeentelijke bomen legden het loodje. Ook bomen van particulieren trouwens. 
De fractie van Progressief Woerden ziet in de nu ontstane situatie op gemeentelijk 
bomengebied aanleiding voor de volgende vragen: 
 

1.   Heeft het College zicht op het aantal bomen dat het als gevolg van storm 
Christian in de gemeente Woerden, verbijzonderd naar de kernen, niet heeft 
overleefd? 

2.   Hoeveel van de omgevallen bomen stonden wat de groenvervangingsplannen 
betreft op de nominatie om nog dit jaar gekapt te worden? 

3.   Heeft er naar uw College bekend is reeds een inspectie plaatsgevonden naar 
de veiligheidssituatie met betrekking tot de bomen die (nog net) niet 
omgevallen zijn? Zijn ten aanzien daarvan al conclusies getrokken? 

4.   Kunnen er wat dat betreft ook aantallen worden genoemd en is ook wat die 
bomen betreft een relatie te leggen met de groenvervangingsplannen? 

5.   Valt er op dit moment een indicatie te geven van de schade, die de storm met 
zich mee heeft gebracht voor het bomenbestand? 

6.   In het Bomenplan 2010-2012 wordt de regel gehanteerd dat van het 
vervangingsbudget een reserve wordt aangehouden om opgewassen te zijn 
tegen onverwachte situaties. Is die reserve voldoende om  de nu opgelopen 
schade te ondervangen? 



7.   Gaat uw College zich sterk maken om 1:1 te vervangen?  
8.   Kan de Raad een Raadsinformatiebrief tegemoet zien waarin de aanpak  van 

de nu opgelopen schade en de maatregelen om die schade te verhelpen  
beschreven wordt en kan daarbij een termijn worden genoemd? 

 
 
 
 
 


