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Informatie schade najaarsstormen 2013 

Kennisnemen van: 

Resultaten n.a.v. de schade aan het bomenbestand als gevolg van de najaarsstormen van 2013. 

In de maanden oktober en november van 2013 hebben in de gemeente meerdere stormen gewoed. 
Daarbij zijn veel bomen omgewaaid of dusdanig beschadigd dat deze gekapt moesten worden. Daarnaast 
zijn in nog eens tientallen andere bomen takken afgebroken die moesten worden gesnoeid. 
Het college heeft toegezegd de geleden schade aan het areaal te herstellen en de schade (in aantallen en 
geld) inzichtelijk te maken en dit via een RIB aan U terug te geven. 

Kernboodschap: 

Schade aan het bomenbestand 
In de stormen van oktober en november 2013 zijn 131 bomen omgewaaid of dusdanig beschadigd dat ze 
gekapt en geruimd moesten worden. Daarnaast hebben nog eens tientallen bomen schade geleden die 
doormiddel van snoei moest worden veilig gesteld. 

Het college heeft toegezegd dat bomen 1 op 1 vervangen zouden worden in 2014. Alleen waar dit echt niet 
kan, zou herplant niet plaatsvinden. 1 op 1 vervangen is niet per se vervangen met dezelfde boomsoort. In 
een aantal gevallen wordt een andere boomsoort teruggeplant. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat 
105 bomen 1 op 1 vervangen kunnen worden. Inmiddels zijn daarvan 66 bomen vervangen. Eind van de 
zomer en komend najaar worden nog eens 39 bomen herplant. Daarmee zullen 105 van de 131 gekapte 
bomen 1 op 1 vervangen zijn. 

Aan het niet 1 op 1 kunnen vervangen van de bomen liggen verschillende oorzaken ten grondslag. Zo 
liggen er of kabels en leidingen of er is te weinig ruimte om hier toch weer een boom duurzaam neer te 
zetten. De bomen die niet kunnen worden herplant op de oorspronkelijke standplaats zullen worden 
vervangen in de groenvervanging van 2014/2015. Door in de plannen van groenvervangingsprojecten meer 
bomen op te nemen zullen we in 2015 alle bomen vervangen hebben. 

Inleiding: 

Herplant 



Financieel effect 
De schade die de stormen hebben veroorzaakt is in geld inzichtelijk gemaakt. Hieronder vindt u hiervan een 
overzicht. 

Kap en snoeiwerkzaamheden: € 78.377,-
Herplant en herstel werkzaamheden: € 12.838,-
Ambteliike uren € 6.600,-

Totale schade € 97.815,-

Vervolg: 
De schade aan het openbaar groen is gedekt met middelen uit de IBOR groenbudgetten. Voor stormschade 
aan het groenareaal bestaan geen verzekeringsmogelijkheden. Daarom komt deze schade ten laste van 
het IBOR budget. 

Bijlagen: 
N.v.t. 

/ 

\ 
/ 

3oed nboer dr. G.W. G makers CMC 
/ 


