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Onderwerp: 

Stand van zaken kaders bomenbeheer 

Kennisnemen van: 
de stand van zaken inzake de toezegging kaders voor het bomenbeheer. 

Inleiding: 

Op 4 december 2014 heeft wethouder Stolk, op dat moment vervangend wethouder voor dhr. C. van Tuijl, 
toegezegd in juni 2015 te komen met nieuwe kaders hoe binnen gemeente Woerden omgegaan wordt met 
bomen. Door de benodigde aandacht voor IBOR en het Utrechts/Woerdens model is deze activiteit later 
opgepakt dan we ons hadden voorgenomen. Inmiddels wordt aan de kaders voor bomenbeheer gewerkt. 
Anders dan eerder voorgesteld worden de kaders voor het bomenbeheer niet in een op zichzelf staand 
beheerdocument opgenomen maar in het groenblauw beheerplan. Dit is een uitwerking van het groenblauw 
omgevingsplan dat u in 2014 heeft vastgesteld. In het groenblauw beheerplan zijn alle onderdelen van 
groen en water, zoals oevers, watergangen, bomen, beplanting, grassen, etc, opgenomen. Het groenblauw 
beheerplan is daarmee een integraal document waarin de beleidskaders vertaald zijn naar beheer en 
onderhoud. U vindt in het beheerplan dan ook tactische uitwerking, waar staan we, waar moeten we naar 
toe (beleidskaders) en hoe komen we daar? alsmede een operationele uitwerking waarbij u kunt denken 
aan; onderhoud methodieken, onderhoud frequenties (samenhang IBOR), technische eisen, financiële 
consequenties, enz. 

Naar verwachting zullen wij in december het groenblauw beheerplan vaststellen en u hierover informeren. 

Kernboodschap: 

De kaders voor bomen alsmede het overige groen en water worden vastgelegd in het groenblauw 
beheerplan dat naar verwachting in december door ons college zal worden vastgesteld 

Vervolg: 

Het College van B&W zal in december over het beheerplan besluiten. Daarna zal de Raad hierover 
geïnformeerd worden middels een Raadsinformatiebrief. 
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