Inleiding namens de Adviesgroep Bomen in De Ronde Tafel 24 september 2013
Door Jan van ’t Klooster
Inleiding
Geachte Raad, Ik mag u hier namens de Adviesgroep Bomen toespreken en u
meenemen in ons advies.
Het rapport begint met een gedicht van Hans Andreus, een dichter en schrijver uit
het midden van de vorige eeuw. Dat gedicht geeft aan dat een boom niet simpel
een object is in de openbare ruimte. Een boom is gevoel. Iedereen heeft er iets mee.
U als Raad heeft ongetwijfeld zelf ervaren wat groen voor bewoners betekent. Kom
je aan het groen, dan kom je aan hen! En met reden! Velen gaan wonen in Zeist
vanwege het mooie groene karakter.
Een boom is ook kwetsbaar, zeker in bebouwd gebied. Het wordt steeds voller, elke
vierkante meter wordt benut. Als we Zeist groen willen houden, moeten we niet
alleen de bomen blijven vervangen, we moeten er ook in technisch opzicht meer
rekening mee houden door bomen de ruimte te geven zich te ontwikkelen en de
bomen te beschermen tegen allerlei belastingen en beschadigingen, zowel boven
als onder de grond.
Wij schrokken enorm toen we begrepen dat er onvoldoende middelen beschikbaar
bleken voor toekomstige vervanging van bomen. Het groene karakter van Zeist mag
niet in gevaar komen.
Wij waarderen uw uitnodiging om bewoners en maatschappelijke organisaties mee
te laten denken over een oplossing. Wij maken daar graag gebruik van om u te
helpen het tij te keren.
Bijgaand rapport is daarvan het resultaat. We zijn daarin op een uitstekende manier
ondersteund door uw ambtelijke organisatie.
Uitgangspunten
Belangrijkste uitgangspunt voor ons is geweest dat het bomenbeheer
toekomstbestendig moet zijn.
Er moet continuïteit zijn in het beheer en dus ook in de financiën en er moet
voldoende rekening worden gehouden met toekomstige ontwikkelingen.
Belangrijke aandachtspunten zijn
- structurele financiering
- goede inpassing van bomen in de ruimte, zowel boven- als ondergronds
- goede bescherming van bestaande bomen
- rekening houden met het klimaat
Aan de andere kant moet het bomenbeheer ook niet duurder zijn dan nodig. De
Bomen groeien niet tot in de hemel. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit, het
beheer kan efficiënter en ook financieel kan het slimmer.
Financiële inventarisatie
Om het totale bomenbeheer tot in lengte van jaren te kunnen doen is een bedrag per
jaar nodig van bijna €700.000,-. Op dit moment is er ruim €400.000,- beschikbaar. Er
is dus een tekort van een kleine €300.000,- om het hele bomenbezit duurzaam in
stand te houden zoals nu is.

Van die €700.000,- is 45 % voor het rooien van dode bomen. Deze kosten zijn niet
beïnvloedbaar. U kunt een dode boom niet laten staan. Het jaarlijks onderhoud
vraagt 30 % van de totale kosten. Ook daarin valt niet zo veel te kiezen, behalve dan
dat het misschien efficiënter kan. De keuzeruimte zit dus alleen in het al of niet
herplanten van nieuwe bomen, dit gaat om 25% van de totale kosten, ongeveer
€170.000,-.
Een ander probleem is de piek. Daardoor lopen de tekorten, boven het structurele
bedrag van bijna €700.000,- per jaar, tijdelijk op naar 1,3 miljoen per jaar in de
periode tussen 2023 en 2038.
Technische inventarisatie
We hebben inventarisaties en fotosessies gedaan door de wijken en kwamen tot de
conclusie dat er technisch en ruimtelijk gezien nog veel te verbeteren is.
Er valt nog veel te besparen zonder in te boeten op kwaliteit.
Besparingen kunnen worden gevonden in betere keuzes bij herplant en in nieuwe
inrichtingplannen, maar ook door betere standplaatsen en een betere bescherming
tegen beschadigingen. Hiervoor verwijs ik u graag naar de hoofdstukken 5 en 6 van
het rapport.
Ons advies is:
- Kies voor scenario Q en daarmee voor een groen Zeist. Hiermee blijft Zeist
ook in de toekomst een aantrekkelijke en gezonde woonomgeving. Het
betaalt zichzelf terug door hogere OZB-opbrengsten.
- Zet maximaal in op slimme maatregelen en slimme financiering om de
kwaliteit hoog te houden en de lasten voor de gemeente zoveel mogelijk te
beperken.
- Vraag het college scenario Q, inclusief de slimme financiële en technische
oplossingen, in coproductie tussen adviesgroep en gemeente, verder uit te
werken tot een kaderdocument voor het beheerplan en de verordening.

