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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 42 van het Reglement van Orde van de  
gemeenteraad gesteld door Tom Boersma 

van de Fractie van D66 

over Herplanten van bomen 

Beantwoording van de vragen: 

1. Klopt het dat het uitgangspunt nog steeds is dat er voor elke gekapte boom een boom terug 
geplant wordt?  
Dat klopt, de gemeenteraad heeft deze wens uitgesproken en daar wordt uitvoering aangegeven 
binnen de huidige financiële middelen.  

2. Wat is de reden dat er op genoemde plaats bij het station nog geen nieuwe bomen geplant 
zijn?  
In verband met het lopende project Stationsgebied zijn er nog geen nieuwe bomen geplant. Het is 
namelijk goed mogelijk dat de inrichting middels dit project verandert en dat de nieuw geplante 
bomen dan niet behouden kunnen blijven. Verplanting is dan een mogelijkheid maar dit brengt 
extra kosten met zich mee. Daarnaast is voor 2020 het investeringsbudget verlaagd van 900K naar 
150K waardoor vervanging in 2020 nagenoeg onmogelijk is geworden.     

3. Hanteert het college nog steeds deze ondergrens?  
Ja, het college hanteert de ondergrens van 30.000 bomen. Het college denkt daarnaast ook na 
over een uitgangspunt wat zich richt op de waarden van ons bomenareaal in plaats van de omvang 
daarvan, kwaliteit in plaats van kwantiteit. De overweging kan zijn om te bepalen welke waarde, 
zoals luchtzuivering, CO2-opslag, verkoeling en biodiversiteit, het huidige areaal heeft en deze 
minimaal behouden maar bij voorkeur vergroten. Bij het verwijderen van bomen dient dan 
eenzelfde hoeveelheid van deze waarden op termijn gecompenseerd te worden, dit staat dan los 
van het aantal bomen. Deze waarden hebben namelijk een directe relatie met het kroonvolume en 
één boom met een grote kroon kan meer waarde hebben dan drie bomen met een kleine kroon. 
Voor een maximaal kroonvolume is voldoende onder- en bovengrondse groeiruimte nodig. Bomen 
die meer ruimte hebben om te groeien zijn gezonder (minder vaak snoeien), hebben een langere 
levensduur (minder vaak vervangen) en hebben zoals aangegeven meer waarde.   

4. Kan het college het totaal aantal bomen in de gemeente over de afgelopen jaren aangeven, 
inclusief het huidige aantal (jaartal 2020) en de planning van het aantal te kappen en te 
planten bomen voor dit jaar?  
Op dit moment heeft de gemeente 30.225 bomen. Elk jaar gaan er bomen weg en komen er bomen 
bij, dit komt bijvoorbeeld door het verwijderen van bomen omdat deze ziek zijn. Het aanplanten van 
bomen op deze lege plekken en ook (nieuwbouw)projecten zorgen voor een schommeling in het 
aantal bomen. Gedurende het gehele jaar worden bomen geïnspecteerd. Na de zomer bepalen wij 
op basis van de laatste inspecties welke bomen moeten worden verwijderd en waar en hoeveel 
bomen wij kunnen (beschikbaar budget) en willen (fysieke omstandigheden) aanplanten. In de 
tussentijd worden alleen bij acute veiligheidsrisico’s bomen verwijderd. Op dit moment wordt er 
samen met een externe partij gekeken naar de aanplant en kap van dit najaar. In de beantwoording 
van de onderstaande vragen wordt hier nader op in gegaan. Binnen de huidige 
beantwoordingstermijn en met de huidige prioriteiten is het nog niet mogelijk geweest om voor de 
afgelopen jaren het precieze aantal te bepalen. Dit kan wel bepaald worden, maar dat vergt meer 
tijd. Zoals gesteld in de beantwoording van de Motie ‘Bomen in beeld’ zal voor het ‘kapseizoen’ de 



gemeenteraad op de hoogte worden gebracht van de voorgenomen plannen. 
5. Is het op 7 maart aangekondigde boekwerk beschikbaar? Zo ja, waar kunnen we dit vinden? 

En is dit iets dat regelmatig bijgewerkt wordt?  

Zie onderstaande beantwoording van vraag 6. 

6. Wanneer verwacht de wethouder de raad in positie te brengen als het gaat om de kaders van 
het groenbeheer in Woerden?  
De gemeenteraad heeft in 2014 en 2016 de kaders gesteld voor het gehele groenbeheer middels 
de Groenblauw omgevingsplannen. Deze plannen omvatten een visie en een uitwerking hiervan 
die richting geven aan het groenbeheer. Deze beleidsdocumenten lopen tot 2023 en daarmee is 
voor het college voor nu duidelijk wat de kaders zijn en is het betrekken van de raad op dit moment 
niet noodzakelijk, tenzij de raad een aanpassing wil van het huidige beleid. In de themabijeenkomst 
van 28 november 2019 is een (concept) beheerplan aangeboden aan de raad wat ingaat op het 
gehele beheer van groen en water. Dit plan is een directe uitwerking van de beleidsdocumenten en 
de raad kan de inhoud hiervan aanpassen middels een aanpassing van de kaders door een nieuw 
beleidsdocument vast te stellen. In de bijeenkomst is ook aangegeven dat een nieuw plan, een zo 
genoemd uitvoeringsplan, in ontwikkeling is dat specifiek ingaat op de vervanging en aanplant van 
bomen, dit in samenwerking met een externe partij. Op de achtergrond is de samenwerking gestart 
en zijn de eerste onderzoeken uitgevoerd. Op dit moment wordt de data geanalyseerd en 
nagedacht over de strategie binnen de kaders van het vastgestelde beleid. Hierover gaat het 
college na de zomer het gesprek aan met de gemeenteraad om gezamenlijk de opgehaalde data te 
bekijken en de strategie te bepalen. Hierdoor wordt jaarlijks de aanpak voor de korte en lange 
termijn bijgesteld. 

7. Welke inspanningen heeft het college gedaan om in Woerden 1 of meerdere Tiny Forests 
aan te kunnen leggen?  
Een Tiny Forest is een vastgesteld concept door IVN en deze naam mag alleen gebruikt worden 
als IVN ook meewerkt aan het realiseren hiervan. Het college heeft gezocht naar mogelijkheden 
om een Tiny Forest te realiseren. Dit door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met de Franciscusschool 
om de mogelijkheden te onderzoeken om er één te realiseren op of rond de school. Daarnaast 
heeft de eerder genoemde externe partij waarmee wordt samengewerkt voor het vervangen van 
bomen in hun plan opgenomen om een vergelijkbaar concept toe te passen in 2020. Er wordt op dit 
moment gezocht naar geschikte locaties.  

8. Is er inmiddels zicht op het eerste Tiny Forest in Woerden?  
In zekere zin is er zicht op een eerste Tiny Forest, dit najaar moet een eerste bosje worden 
aangeplant volgens het concept van de externe partij. Door de investeringsstop van 2020, waar 
ook het vervangingsbudget voor bomen in is meegenomen, is het plan om samen met de 
Franciscusschool en IVN het concept van de Tiny Forest verder uit te gaan voeren rond de school 
vooralsnog stop gezet.  

9. Ziet het college mogelijkheden om met Staatsbosbeheer in gesprek te gaan om zo te 
bekijken of een deel van de door Staatsbosbeheer geplande bomen in Woerden geplant 
kunnen worden?  
Het college ziet zeker mogelijkheden om hierover met Staatsbosbeheer in gesprek te gaan. Het 
college realiseert zich echter ook dat deze bomen door de gemeente onderhouden moeten worden, 
wanneer deze in het openbaar gebied worden geplant en dat de gemeenteraad dan mogelijk wenst 
dat deze bomen op de lange termijn vervangen worden. Dit betekent een direct stijging van het 
exploitatiebudget voor het dagelijks onderhoud en een stijging van het investeringsbudget voor de 
vervanging op de lange termijn. 
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http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/13r-00426-rv-vaststellen-het-groenblauw-omgevingsplan-2014-2023-merged-1.pdf
http://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-stukken/16r-00150-rib-notitie-groenblauw-omgevingsplan-de-streefbeelden-per-wijk-merged.pdf
https://rplwoerden.nl/overeenkomst-aanplant-en-vervangen-bomen-getekend/
https://treemark.nl/nieuws-1/


 


