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Amendement 

Voorstel Agenda nummer :  17 

Onderwerp : Kaders voor ecologie, bomen, spelen en openbaar groen. 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 24 november 2014 

Stelt de fractie van JESS het volgende amendement voor: 

kaders voor Bomen  

 Bomen die waardevol zijn voor de gemeente beschermen wij alleen nog maar 
bestuursrechtelijk.  

 De verschijningsvorm van bomen (laan, rij , solitair, geen) stemmen wij af aan de 
ruimtelijke behoefte.  

 De keuze van de boomsoort stemmen wij af met bewoners, op het beeld van de 
omgeving en de eigenschappen van de standplaats.  

 In relatie tot wegen is de boomstructuur gelijk aan de wegstructuur.  
 Bestaande bomen die wegvallen worden gecompenseerd indien het beeld daarom 

vraagt en dit technisch mogelijk is.  
 Wij streven naar een gemengd bomenbestand om de kans op ziekte en plagen te 

beperken. Indien ziekten en plagen optreden worden deze actief bestreden indien het 
bomenbestand onder druk komt te staan.  

 T.a.v. de technische aspecten verklaren wij het ‘Handboek bomen’ van toepassing.  
 Een foute keuze (plantafstand, boomsoort en/of plantplaats) uit het verleden kan een 

reden zijn voor het verwijderen van betreffende boom.  
 Effecten van de natuurlijke verschijning van een boom welke als overlast worden 

ervaren, zullen we accepteren indien deze niet met normale beheermaatregelen zijn 
weg te nemen.  

 Vormbomen passen wij alleen toe vanuit een esthetische overweging niet als 
beheermaatregel.  

 Op het gebied van boomveiligheid voldoen wij aan de zorgplicht voor bomen.  
 De kosten voor de instandhouding van een boom moet in verhouding staan tot de 

waarde van de boom (voor de omgeving).  
 Indien er door derden aan gemeentelijke bomenschade is aangebracht, zullen we 

deze schade verhalen middels de rekenmethode NVTB.  
 Als gemeente participeren wij in de instandhouding van waardevolle particuliere 

bomen.  
 Het beheer en onderhoud van bomen leent zich in beginsel niet voor participatie 

vanuit de maatschappij.  
 Alle afspraken en toezeggingen uit het verleden op het gebied van bomen komen te 

vervallen.  
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Te wijzigen in: 

 Bomen die zijn opgenomen in de lijst van bijzondere/monumentale bomen bij de APV 
zullen wij bestuursrechtelijk beschermen.  

 De verschijningsvorm van bomen en de keuze van de boomsoort wordt in overleg 
met het maatschappelijke partijen bepaald waarbij ruimtelijke behoefte en 
eigenschappen van de standplaats doorslaggevende argumenten zijn.  

 De boomstructuur is gelijkwaardig aan de wegstructuur.  
 Bomen die op gemeentegrond staan en wegvallen, worden gecompenseerd. 

Compensatie kan ook elders in de gemeente plaatsvinden.  
 Boomziekten en –plagen worden aktief bestreden.  
 Als de natuurlijke verschijningsvorm van bomen overlast veroorzaakt die niet met 

beheersmaatregelen is weg te nemen accepteren we deze overlast. Indien 
objectief bepaald gevaarzetting optreedt kan verwijdering en vervanging een van 
de beheersmaatregelen zijn.  

 Voor het berekenen van de geldelijke waarde van een boom gaan we uit van de 
rekenmethode NVTB.  

 Kosten van instandhouding van een boom dienen in verhouding te staan tot de 
financiële waarde en de natuurwaarde van een boom.  

 Voor beheer en onderhoud van bomen zoeken wij samenwerking met 
maatschappelijke partijen.  

 

Toelichting: 

De gemeenteraad stelt kaders vast. De voorgestelde kaders zijn wel erg uitgebreid, 
overlappen elkaar, hebben deels betrekking op uitvoering (uitvoering is geen kader, 
uitvoering is aan het bestuur) en zijn door de manier waarop ze geformuleerd zijn niet 
goed controleerbaar. Onduidelijke kaders zijn geen kaders. Voor meerdere interpretaties 
vatbare kaders zijn ook geen kaders.   
Kaders horen lean te worden geformuleerd en uit het oogpunt van deregulering dient het 
aantal kaders beperkt te zijn: niemand zit op meer regels te wachten. Als dit 
amendement wordt aangenomen hebben we een beperkt aantal zo lean mogelijk 
geformuleerde kaders voor bomen. Dat schept duidelijkheid. 

Schagen,  november 2014. 

De fractie van JESS 

 

J. Th. (Hans)  Kröger   

Fractievoorzitter   
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