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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
gemeenteraad gesteld door Reem Bakker van de Fractie van W D Woerden 
over Gevaren voor inwoners van de gemeente Woerden door het omwaaien van bomen 

Beantwoording van de vragen: 

1. Heeft het college zicht op het aantal bomen in de publieke ruimte van onze gemeente dat 
kwetsbaar is voor omwaaien? 
Ja, sinds 2014 heeft gemeente Woerden zeer goed zicht op de kwaliteit van de bomen en de 
risico's die elke boom bezit. Het beheer aan de bomen is risico gestuurd ingezet. In potentie zijn 
alle bomen kwetsbaar voor omwaaien. Door alle factoren (gebouwen, bodem, grondwater, boom 
eigenschappen, etc.) samen met de kwaliteit te kennen kunnen wij met het risicogestuurd beheer 
de risico's tot een minimum beperken. 

2. Kan het college aangeven hoeveel bomen er in de gemeente Woerden bij de storm van 18 januari 
jl. zijn omgewaaid en/of fors beschadigd? Is er met betrekking tot dit thema een analyse gedaan 
van de boomsoort, ouderdom, slecht onderhoud, etc? Indien ja, wat is daarvan de uitkomst? 
Ja, in totaal zijn er 54 bomen omgewaaid of fors beschadigd. Een specifieke analyse op alle 
bomen is niet uitgevoerd. Eerste bevindingen zijn er echter wel. Er is een grote diversiteit aan 
boomsoorten omgewaaid en/of fors beschadigd, opvallend is ook dat er een significant aantal 
treurwilgen en populieren is beschadigd. Dit waren voornamelijk oudere bomen. Kenmerkende 
beschadigingen zijn ook te koppelen aan boomsoorten. Zo is bij diverse treurwilgen het bovenste 
deel van de stam afgebroken en diverse populieren zijn onderaan de stam afgebroken. Een relatie 
met slecht onderhoud is niet te maken, de bomen waren als veilig beoordeeld en zijn regulier 
onderhouden. 

3. Heeft het college zicht op het aantal in de beantwoording op vraag 1 genoemde bomen dat gevaar 
zou kunnen opleveren voor materiele schade? 
Ja, van elke boom is het omgevingsrisicoklasse gedefinieerd, dit is een voorwaarde van de BVC 
(boomveiligheid controle). Enkele locaties krijgen extra aandacht i.v.m. met de aanwezige 
boomsoort en de ouderdom van de bomen langs verkeerswegen en gebouwen. 

4. Heeft het college zicht op het aantal in de beantwoording op vraag 1 genoemde bomen dat gevaar 
zou kunnen opleveren voor mensen en dieren? 
Ja, van elke boom is het omgevingsrisicoklasse gedefinieerd, dit is een voorwaarde van de BVC 
(boomveiligheid controle). Enkele locaties krijgen extra aandacht i.v.m. met de aanwezige 
boomsoort en de ouderdom van de bomen langs verkeerswegen en gebouwen. 

5. Hoe kijkt het college aan tegen de gevaren van storm voor onze inwoners en hun bezittingen en is 
het College voornemens onze inwoners beter te beschermen? Wordt daar door het college actie 
op ondernomen? 
Ja, wij voeren regelmatig controles uit in het kader van de zorgplicht. Daaruit komt de conditie en 
het risico naar voren. Op basis daarvan worden onderhoud en monitoringsplannen opgesteld per 
boom. Er zijn situaties waar voortijdig ingegrepen wordt om de veiligheid te waarborgen. 
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6. Is het College, gegeven het aantal beschadigde en omgevallen bomen voornemens deze op korte 
termijn te vervangen? 
Ja, maar daarvoor zal eerst per locatie worden gekeken of het wel wenselijk is om hier een boom 
terug te plaatsen. 

7. Naast antwoord op de onderstaande vragen ziet de W D graag dat er snel gewerkt wordt aan een 
bomenbeleid dat o.a. duidelijkheid kan bieden bij dit heikele onderwerp. Wat is hier van de stand 
van zaken? 
Het bomenbeleid is geborgd in het groenblauw omgevingsplan, de bomenverordening gemeente 
Woerden en het handboek bomen (Norminstituut bomen). Hierin is vastgelegd hoe wij met onze 
bomen omgaan en welke doelstellingen wij met het bomenareaal nastreven. Als het gaat om de 
hoeveelheid bomen die in gemeente Woerden aanwezig (moeten) zijn kan de raad dit bepalen 
middels het IBOR budget, het IBOR budget is leidend voor het aantal te onderhouden en te 
vervangen bomen . Waar nog wel een behoefte aan is, is een bomenbeheerplan dat nodig is om 
de areaal gedegen te kunnen beheren en de beleidsdoelstellingen te kunnen behalen. Dit 
uitvoering en financiering van het bomenbeheerplan maakt onderdeel uit van de Taskforce 
openbare ruimte. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 18.001241 

namens het College van B&W, 

De secretaris, 

V.J •er 
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From: Vliegenthart, Onno <vliegenthart.o>
Sent: maandag 22 januari 2018 13:10:02
To: !Burgemeester en wethouders; !Raadsleden
Cc: Stadhuis; !Concernzaken 
Subject: Schriftelijke vragen art. 40 - gevaren voor inwoners van de gemeente Woerden door het omwaaien van bomen
Attachments: art. 40 - vragen gevaarlijke bomen in woerden (vvd).pdf 

Aan het College

Cc Raad

Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fractie van de VVD  inzake gevaren voor inwoners van de 

gemeente Woerden door het omwaaien van bomen. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te 

beantwoorden, te weten vóór 21 februari 2018. 

Met vriendelijke groet,

Onno Vliegenthart | griffier (wnd.) | Gemeente Woerden 

Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden

T 0348  428 619 |M 06  52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl

W gemeenteraad.woerden.nl



De disclaimer van toepassing op deze email vindt u op woerden.nl



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

Van:   Fractie VVD Woerden 

Betreft:  Vragen ex. Art. 40 m.b.t. gevaren voor inwoners van de gemeente Woerden door het  

omwaaien van bomen. 

Datum:  21 januari 2018 

 

Inleiding 

VVD Woerden houdt van onze groene gemeente en wil het hier graag groen houden en dat 

eventueel uitbreiden. Regelmatig bestaat er binnen onze gemeente onrust over het kappen van 

bomen. Het college van B en W heeft de gemeenteraad laten weten dat zij iedere boom in de 

pu lieke rui te i iddels i  kaart heeft ge ra ht. Het etreft zo’  30.000 o e . Bo e  zij  ooi 
om te zien, vormen een belangrijk onderdeel van de natuur en voorzien ons van zuurstof. Maar 

bomen kunnen ook gevaarlijk zijn zoals bleek tijdens de storm van 18 januari jongstleden. In 

Nederland was veel materiele schade door omvallende bomen en er vielen, door omgewaaide 

bomen, twee dodelijke slachtoffers te betreuren. In veel gevallen ging het maar net goed. De laatste 

tijd worden we vaker gewaarschuwd voor een toename van wind, stormen (en regen). 

Wij willen dat onze gemeente groen maar ook veilig blijft. 

 

De fractie van de VVD heeft de volgende vragen aan het college: 

1. Heeft het college zicht op het aantal bomen in de publieke ruimte van onze gemeente dat 

kwetsbaar is voor omwaaien? 

2. Kan het college aangeven hoeveel bomen er in de gemeente Woerden bij de storm van 18 

januari jl. zijn omgewaaid en/of fors beschadigd? Is er met betrekking tot dit thema een 

analyse gedaan van de boomsoort, ouderdom, slecht onderhoud, etc? Indien ja, wat is 

daarvan de uitkomst? 

3. Heeft het college zicht op het aantal in de beantwoording op vraag 1 genoemde bomen dat 

gevaar zou kunnen opleveren voor materiele schade? 

4. Heeft het college zicht op het aantal in de beantwoording op vraag 1 genoemde bomen dat 

gevaar zou kunnen opleveren voor mensen en dieren? 

5. Hoe kijkt het college aan tegen de gevaren van storm voor onze inwoners en hun bezittingen 

en is het College voornemens onze inwoners beter te beschermen? Wordt daar door het 

college actie op ondernomen? 

6. Is het College, gegeven het aantal beschadigde en omgevallen bomen voornemens deze op 

korte termijn te vervangen? 

7. Naast antwoord op de onderstaande vragen ziet de VVD graag dat er snel gewerkt wordt aan 

een bomenbeleid dat o.a. duidelijkheid kan bieden bij dit heikele onderwerp. Wat is hier van 

de stand van zaken? 

 

Namens de fractie van VVD Woerden 

Reem Bakker 
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