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Bomen en groen zijn belangrijke elementen voor het bepalen van de sfeer in 
de woon- en leefomgeving. Het bomenbeheersplan heeft als doel om bomen 
op openbaar domein op een degelijke manier te beheren. Er moet visie 
komen op het onderhoud van bomen. Door een gestructureerde aanpak van 
het bomenbeheer ontstaat er een vitaal en gezond bomenbestand. Cruciaal 
hierin is de inzet van het taakveld gebiedsbeheer. Het bomenbeheersplan 
kan ook gezien worden als bouwsteen voor het opstellen van een 
bomenbeleidsplan. Er is een achterstand opgelopen in het onderhoud van de 
bomen. Op dit moment wordt een deel van de achterstand weggewerkt met 
behulp van de inzet van een extern bedrijf 
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Raadsvoorstel 
 
Raadsagenda:   18 december 2008   Agendanr. 14 
 
Onderwerp:   Nota Bomenbeheersplan gemeente Oude IJsselstreek 
 
Portefeuillehouder:  Wethouder W.E.N. Rijnsaardt 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. de nota “Bomenbeheersplan gemeente Oude IJsselstreek” als bouwsteen te gaan gebruiken 
voor het nog op te stellen bomenbeleidsplan 

 
De gemeente Oude IJsselstreek is trots op het bomenbestand met kenmerkende bomen 
langs de wegen in het buitengebied, karakteristieke waardevolle bomen bij gebouwen en 
bijzondere bomen in groenvakken en op pleinen. Bomen en groen zijn belangrijke elementen 
voor het bepalen van de sfeer in de woon- en leefomgeving. In de gemeente Oude 
IJsselstreek staan ongeveer 45.000  bomen buiten bosverband, zowel binnen als buiten de 
14 kernen. De gemeenteraad wil de zorg voor bomen centraler stellen, met meer aandacht 
voor het belang van bomen en ook de bescherming daarvan. 
 
Doelstelling  
Het bomenbeheersplan heeft als doel om bomen op openbaar domein op een goede manier 
te beheren. Dat wil zeggen, dat er visie moet komen op het onderhoud (snoeien 
bijvoorbeeld), de aanleg maar ook het rooien van bomen. Cruciaal hierin is de inzet van het 
taakveld gebiedsbeheer. Voor verdere uitwerking; zie conceptnota “Bomenbeheersplan 
gemeente Oude IJsselstreek”. 
 
Leeswijzer 
In de nota “Bomenbeheersplan gemeente Oude IJsselstreek”  wordt ingegaan op het belang 
van bomen en het beheer daarvan. Het rapport “Uitwerking Bomenbeheersplan Gemeente 
Oude IJsselstreek” geeft de richtlijnen aan voor het onderhoud van de bomen en geeft een 
aantal aanbevelingen voor verdere uitwerking van een bomenbeleidsplan. 
 
Samenvatting 
Bomen en groen zijn belangrijke elementen voor het bepalen van de sfeer in de woon- en 
leefomgeving. Het bomenbeheersplan heeft als doel om bomen op openbaar domein op een 
degelijke manier te beheren. Er moet visie komen op het onderhoud van bomen. Door een 
gestructureerde aanpak van het bomenbeheer ontstaat er een vitaal en gezond 
bomenbestand. Cruciaal hierin is de inzet van het taakveld gebiedsbeheer. Het 
bomenbeheersplan kan ook gezien worden als bouwsteen voor het opstellen van een 
bomenbeleidsplan. Er is een achterstand opgelopen in het onderhoud van de bomen. Op dit 
moment wordt een deel van de achterstand weggewerkt met behulp van de inzet van een 
extern bedrijf 
 
Meetbaar effect 
Het waarborgen van een vitaal en gezond bomenbestand. 
 
Argumenten 

 
1.1 Beheren is vooruitzien 

Naast het beschrijven van de te nemen maatregelen, werkzaamheden en 
prioriteiten wordt inzichtelijk wat de huidige situatie is en wat de toekomstige 
mogelijkheden zijn voor een deel van het bomenbestand. Aan de hand van het plan 
worden financiële gevolgen doorberekend. De bevindingen voortkomende uit het 
boombeheersplan kunnen eveneens gebruikt worden voor het opstellen van het 
boombeleidsplan. Centraal in het plan wordt ingegaan op wat er gedaan moet 
worden om de bomen op basis van wettelijke maatstaven zorgvuldig te beheren en 
wat de mogelijkheden zijn om te komen tot het gewenste duurzame bomenbestand.  
 



   
2.   

2.1 Om een duurzaam bomenbestand van een hoge kwaliteit na te streven en vervolgens te 
waarborgen, moeten richtlijnen worden opgesteld. 
De volgende aspecten zijn dan belangrijk: groeiplaatsinrichting, herinrichting terreinen, 
integreren civieltechnische werkzaamheden, begeleidingssnoei, onderhoudssnoei, 
vormsnoei en noodsnoei, algemene zorgplicht, verhoogde zorgplicht en 
onderzoeksplicht. Al deze aspecten worden door de uitvoering van de werkzaamheden 
conform het Bomenbeheersplan vorm gegegeven.  

3.  v 
3.1 De aanbevelingen en richtlijnen uit de nota bomenbeheersplan gemeente Oude 

IJsselstreek verder uitwerken in het bomenbeleidsplan. Een beheerplan geeft inzicht 
in de te nemen maatregelen die nodig zijn voor het beheer en de uitvoering van het 
onderhoud van bomen. Wij geven er de voorkeur aan om een beheerplan op te 
stellen en dit beheersplan als bouwsteen te gebruiken voor het opstellen van een 
bomenbeleidsplan. 

 
 

Kanttekeningen 
a. De vraag kan worden gesteld of er niet eerst een bomenbeleidsplan moet worden 

opgesteld, en door de raad worden vastgesteld, voordat begonnen wordt met een 
bomenbeheersplan 
Op dit moment is er veel achterstallig onderhoud en door de stormschade is bij een 
groot aantal      bomen gebreken ontstaan, die snel moeten worden verholpen. Een 
beheerplan geeft inzicht in de te nemen maatregelen en de kosten die daarmee 
gepaard gaan. Wij geven er de voorkeur aan om een beheerplan op te stellen en dit 
beheersplan als bouwsteen te gebruiken voor het opstellen van een concept 
bomenbeleidsplan. 
 

Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Voor het beheer en onderhoud van het totale bomenbestand is de inzet van 7500 arbeidsuren 
op jaarbasis nodig. Het onderhoud wordt zoveel als mogelijk is in eigen beheer uitgevoerd. 
Voor specialistisch werk worden bedrijven ingeschakeld. Bijvoorbeeld het verplanten van 
grote bomen en het nader onderzoeken van de  zorgbomen (onder andere bomen die in de 
eindfase zitten). 
 
De gemeente Oude IJsselstreek bezit een bomenbestand van 45.000 bomen buiten het 
bosverband. Met een indicatieve tijdsbesteding van 10 min. gemiddeld aan onderhoud 
(arbeidstijd, inclusief inspectie en verwerking) per boom per jaar, zou dit uitkomen op een 
totaal aantal uren van 45.000 x 10 min. =  7500 uur  per jaar. Binnen de huidige begroting zijn 
er 7000 arbeidsuren geraamd  ( 5 medewerkers x 1400 uur) voor het onderhoud aan de 
bomen. Dit is een theoretische raming die tot stand is gekomen met behulp van het gebruik 
van werkpakketten voor onderhoud bomen. Er is een tekort van 500 uur. 
 
Begrotingstechnisch is het dus niet mogelijk om de bomen optimaal te gaan beheren. Wel 
kan het bomenbeheer zich meer toespitsen op de bomen die in de intensief gebruikte 
gebieden staan zoals de groenhoofdstructuur, lanen en doorgaande wegen. De overige 
bomen in bosplantsoen, parken en open stukken groen krijgen dan minder zorg. Hierdoor 
krijgen belangrijke structuren en bomen toch de zorg die ze vragen. Het eindbeeld zal een 
aantrekkelijk en vitaal bomenbestand zijn.  
 
Uitbreiding en versterking van de bestaande bomenstructuur is in dit plan niet expliciet 
meegenomen. Hiervoor moet eerst een groenstructuurplan worden opgesteld, om aan te 
kunnen geven waar uitbreiding en versterking kan plaatsvinden. Hiervoor zal een aparte 
raming van tijd en kosten worden uitgewerkt. Begin 2009 zal hier mee worden begonnen. Er 
is een achterstand opgelopen in het onderhoud van de bomen. Een van de oorzaken is het 
gevolg van de najaarsstorm van 2007. Op dit moment wordt een deel van de achterstand 
weggewerkt met behulp van de inzet van een extern bedrijf 
 
Door nog efficiënter om te gaan met de inzet van arbeidsuren van de eigen dienst kan het 
bomenonderhoud toch op een verantwoorde manier worden uitgevoerd. De kosten (uren) 
voor het onderhoud van de bomen zijn gedekt in de productenbegroting 2009 plantsoenen. 



   
Op deze manier kan het onderhoud van de bomen op een verantwoorde manier worden 
uitgevoerd. 
 
 
 
Uitvoering 
 
Planning: doorlopend vanaf januari 2009 
 
Personeel: in de begroting is rekening gehouden met de inzet van uren van de eigen 
medewerkers.  
 
Evaluatie/verantwoording: 
Als het onderhoudsplan 1 januari 2009 kan ingaan, dan zal in juli 2009 de eerste evaluatie 
plaatsvinden en dan telkens na 1 jaar. Dit geeft een goed beeld van de stand van zaken van 
het onderhoud aan de bomen en kan er adequaat gereageerd worden op verdere 
ontwikkelingen.  
 
 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
 
 


