Publiekshal ▪ Slotlaan 20, Zeist

Telefoon 14 030 ▪ zeist@zeist.nl

Postbus 513, 3700 AM Zeist

www.zeist.nl ▪ www.twitter.com/gemeentezeist

Datum

19 maart 2013

Ons kenmerk

13uit02199

Uw kenmerk

n.v.t.

Burgerservicenr.

n.v.t.

Behandeld door

mvr. I.H. Broekstra

Bijlage

bijgevoegd

Onderwerp

interactief proces over bomenbeheer

Geachte dames en heren,
Inleiding
De gemeente Zeist gaat werken aan het maken van een bomenbeheervisie en een aanpassing van de
Bomenverordening. Wij vragen u om daarover met ons mee te willen denken. Daarom nodigen wij u uit voor
een aantal bijeenkomsten over dit onderwerp. In deze brief vindt u informatie over het proces, in de bijlage
kunt u meer vinden over de inhoudelijke achtergrond.
Waar gaat het over?
Uit een recente inventarisatie blijkt, dat Zeist de komende decennia voor een forse uitdaging staat op het
gebied van bomenbeheer (zie bijlage). Om genoeg geld te hebben om het bomenbestand op peil te kunnen
houden, zou bijvoorbeeld de OZB met 10% verhoogd moeten worden. De vraag is, of dat reëel is. In de
bomenbeheervisie komt te staan hoe we de komende 50 jaar – binnen de beschikbare financiële middelen –
op een doordachte en gestructureerde manier om willen gaan met het vervangen en het beheer van
gemeentelijke bomen.
In de Bomenverordening regelen we in welke gevallen een kapvergunning wordt verleend en onder welke
voorwaarden dan mag worden gekapt. De Bomenverordening, die alweer uit 2005 stamt, moet om diverse
redenen (zie bijlage) worden geactualiseerd. De Bomenverordening geldt nu ook nog voor gemeentelijke
bomen. Dat wordt in de toekomst anders.
Wat vragen wij aan u?
We vragen de mensen die met ons mee willen denken, om te komen tot een advies aan het college en de
gemeenteraad, hoe we zo goed mogelijk kunnen omgaan met de vervangingsopgave van de gemeentelijke
bomen. Als dat is afgerond, gaan we aan de slag met de aanpassing van de Bomenverordening. Meer
informatie vindt u in de bijlage. U kunt aan één of aan beide processen deelnemen.
De adviezen gaan naar de raad en vormen mede de input voor een gemeentelijke Bomenbeheervisie en een
nieuwe Bomenverordening en worden door het college en de gemeenteraad betrokken in hun beslissing
over de uiteindelijke Bomenbeheervisie en de Bomenverordening.
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Kaders voor de beide processen
De raad heeft voor beide processen een aantal spelregels vastgesteld. Binnen deze kaders is de groep vrij
om met adviezen te komen. De inhoud van de kaders vindt u in de bijlage. Tijdens de eerste bijeenkomst
lichten we de kaders uiteraard nader toe.
Planning en aanpak
De eerste bijeenkomst is donderdagavond 4 april. Tijdens die bijeenkomst krijgt u meer informatie over de
beide onderwerpen en over het proces. Daarna is er elke twee weken een bijeenkomst. We verwachten 4 of
5 avonden nodig te hebben om tot een advies te komen over de visie op het bomenbeheer. In de weken
daarna gaat het proces verder met de aanpassing van de Bomenverordening. U kunt bij de wisseling van het
onderwerp kiezen of u mee wilt blijven doen of niet.
De adviezen worden samen met een raadsvoorstel behandeld in de raad. Daarbij mikken we op behandeling
e
in het begin van het 4 kwartaal van 2013, dus nog vóór de begroting van 2014. De adviezen worden
vervolgens betrokken bij het opstellen van een bomenbeheervisie voor het gemeentelijk bomenbeheer. Dat
kunnen we pas doen als de raad heeft besloten hoeveel geld er in de toekomst beschikbaar gaat komen
voor de vervanging van bomen.
Evenwichtige opbouw van de adviesgroepen
Deze oproep om mee te denken is zowel per brief gedaan, als via internet en de pers. Wij hebben uiteraard
nog geen idee van het aantal aanmeldingen. De groepsgrootte willen we beperken tot maximaal 15. Het kan
dus zijn, dat u ondanks uw aanmelding niet in aanmerking kunt komen voor deelname. Wij zullen u dat
uiteraard zo snel mogelijk laten weten.
Opgeven voor deelname
Per organisatie kan één deelnemer zich opgeven. Uw organisatie kan aan beide processen een bijdrage
leveren. In dat geval kan uw organisatie voor elk proces één persoon aanmelden. Wij verzoeken u uw
belangstelling voor deelname aan het proces per e-mail door te geven aan zeist@zeist.nl t.a.v. Nelleke
Meijer. Wilt u daarbij uw motivatie voor deelname vermelden?
We zouden het ook prettig vinden als u daarbij aangeeft of u met name geïnteresseerd bent in het proces
voor de aanpassing van de bomenverordening of voor de visie op het bomenbeheer of voor beiden. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Beek (bomenverordening) of Inge Broekstra
(bomenbeheervisie). Beiden zijn bereikbaar via 14 030.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Zeist,
namens dezen,
manager van het team Beheer Openbare Ruimte,

D.C. van Vulpen
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Waar gaat het om: sterfte gemeentelijke bomen
Zeist is een groene gemeente met honderdduizenden bomen. De meeste staan in bossen en tuinen; 35.000
bomen bevinden zich in de openbare ruimte: in straten, parken en lanen. Een groot deel het openbare
bomenbestand heeft een voor bomen eerbiedwaardige leeftijd. Uit een inventarisatie bleek de kwaliteit van
deze bomen helaas slechter dan verwacht. Naast de eenzijdige leeftijdsopbouw van ons bomenbestand,
heeft dit te onder meer te maken met slechte groeiomstandigheden, boomsoortkeuzes en de toename van
ziektes en plagen. Dit betekent dat er de komende decennia onvermijdelijk veel bomen zullen sterven.
Waar gaat het om: geld
De sterfte is zo groot, dat het huidige budget (€ 75.000,-- per jaar) verre van toereikend is om alle uitgevallen
bomen te vervangen. De komende decennia is per jaar € 1,2 miljoen euro nodig om het bomenbestand op
peil te houden. Het is onwaarschijnlijk dat de raad dat geld ter beschikking zal stellen. Om dat getal in
perspectief te plaatsen: dat staat gelijk aan een verhoging van de OZB met 10%. Een ander voorbeeld: het
aantal dagen huishoudelijke hulp dat van dat bedrag via de Wmo kan worden geleverd is 7143. Dat is 1428
weken. Dat is 25% van het totaal dat wij als gemeente jaarlijks leveren. Tegelijkertijd hechten wij als
gemeente – net als onze inwoners – zeer aan het groene karakter van onze stad. Hoe kunnen wij het feit dat
we Zeist groen willen houden en dat we het geld maar één keer uit kunnen geven, zo goed mogelijk met
elkaar verzoenen?
Waar gaat het om: regelgeving
Binnen de huidige Bomenverordening zijn we nu als gemeente verplicht om voor elke dode, gekapte boom
meteen een nieuwe boom terug te planten. Wij denken dat dat uiteindelijk niet leidt tot een evenwichtig
bomenbestand en de groene kwaliteit, die wij in Zeist graag zouden zien. Daarnaast lopen we in praktijk bij
de uitvoering van de huidige Bomenverordening aan tegen bepaalde effecten, die maatschappelijk niet
wenselijk zijn. De gemeente streeft naar deregulering en minder regelgeving. Geen Bomenverordening is in
onze groene gemeente geen optie, maar een andere inhoud kan wel tegemoet komen aan de wens tot
efficiëntere regelgeving.
Wat vragen wij aan u?
We vragen de mensen die met ons meedenken, te komen tot een advies aan het college en de
gemeenteraad. Daarin staat hoe we zo goed mogelijk kunnen omgaan met de vervangingsopgave van de
gemeentelijke bomen. De vragen die dan aan de orde komen zijn:
• Wat zijn dan de criteria voor “zo goed mogelijk”?
• Waar zetten we beschikbare geld met voorrang op in en waar moet het dan maar minder?
• Hoe kunnen we zorgen dat toekomstige generaties niet tegen hetzelfde probleem oplopen?
• Wat zijn eventuele aanvullende financieringsbronnen om extra te kunnen investeren in de
vervanging van bomen?
• Welke regelgeving willen wij rondom de kapvergunning laten gelden voor de burgers van Zeist?
Voor de antwoorden willen wij een beroep doen op uw inzichten en creativiteit. Samen met u hopen we zo
de best mogelijke oplossing te vinden.
Deze adviezen vormen mede de input voor een gemeentelijke Bomenbeheervisie en een nieuwe
Bomenverordening en worden door het college en de gemeenteraad meegewogen in hun beslissing over de
uiteindelijke Bomenbeheervisie en de Bomenverordening.
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Kaders voor de Bomenbeheervisie
Voor het advies over de Bomenbeheervisie gelden de volgende kaders:
1. De gezondheidstoestand van de bomen (uitkomsten over levensverwachting uit het
groenbeheersysteem)
2. De beschikbare financiële middelen voor bomenbeheer in relatie tot de vervangingsopgave. Dat
betekent niet dat de huidige financiële middelen automatisch het uitgangspunt vormen, maar wel dat
de gemeenteraad vraagt om een advies in een vorm waarbij verschillende scenario’s zijn uitgewerkt,
inclusief de financiële consequenties. Minimumvariant (huidige budget), maximumvariant (volledige
vervanging) en Groenstructuurplanvariant (vervanging van groene hoofdstructuur) staan vast als te
onderzoeken scenario’s. Het maximum aantal scenario’s is vijf.
3. De inhoudelijke uitgangspunten van het Groenstructuurplan Groen (voor) Zeist.
4. In de toekomst zal bij maatregelen op basis van een goedgekeurd bomenbeheerplan geen
kapvergunning meer nodig zijn. Dit uitgangspunt is door de raad vastgesteld (zie ook bij punt 5,
hieronder).
Kaders voor de aanpassing van de Bomenverordening
De volgende kaders zijn van toepassing voor het aanpassen van de Bomenverordening (door de raad
vastgestelde uitgangspunten, oktober 2012):
1. Het Groenstructuurplan is uitgangspunt voor de nieuwe bomenverordening.
2. De nieuwe bomenverordening gaat uit van een zogenaamde groene kaart. Voor bomen in witte
gebieden geldt geen vergunningplicht, met uitzondering van een beperkt aantal beschermde bomen.
3. De nieuwe bomenverordening moet leiden tot minder vergunningaanvragen en minder
bezwaarschriften. Er zijn straks minder bomen waarvoor regels gelden. De algemene eisen die de
nieuwe bomenverordening stelt, worden zodanig versoepeld dat minder bomen onder de
kapvergunningplicht vallen.
4. De regels rondom herplantplicht worden herbezien. De regels worden zo aangepast dat ze tot
minder bezwaren leiden.
5. De nieuwe bomenverordening geldt niet meer voor gemeentelijke bomen, mits daar een beheerplan
voor is vastgesteld.

Voor meer informatie over het onderwerp verwijzen wij u naar onze website: www.zeist.nl/bomen
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