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Geachte heer Nederend,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld over: Onderhoud bomen Stichtse Vecht.
U heeft hierbij de volgende inleiding geschreven:
De fractie van Lokaal Liberaal en de VVD hebben geregeld klachten ontvangen van inwoners, die
aangeven een gemeentelijke boom dichtbij hun erfgrens te hebben staan die in de loop der jaren
flink is gegroeid in hoogte en breedte.
De inwoners ervaren buiten zonverlies, ook overlast van de boom in de vorm van groene aanslag,
bladeren, en in het voorjaar bloesem of katjes en zelfs takken die langs de woning schuren of huizen
waarbij de takken het raam binnen komen.
Ook veroorzaken enkele bomen die dicht bij de erfgrenzen staan overlast door enorme wortelgroei
waardoor stenen op zowel openbare grond als privégrond omhoogkomen. Na enkele huisbezoeken
bij inwoners die overlast ervaren is de algemene tendens dat men de bomen niet weg wil hebben,
maar wel graag zien dat deze teruggesnoeid worden, in een bij de boom passende periodieke
afspraak.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Is er een overzicht van de geplaatste bomen in Stichtse Vecht nabij de erfgrens van woningen? Zo
ja, is het ook bekend welke soort of type bomen dit zijn?
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Antwoord 1
Er is geen overzicht van deze bomen beschikbaar.
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Vraag 2
Is er een periodiek onderhoudsplan voor de bomen in de woonwijken? Zo ja, kunt u dit plan met
ons delen?
Antwoord 2
Er is geen vastgesteld onderhoudsplan voor de bomen in woonwijken, wel hebben we een nieuw
werkproces ingericht voor de snoeimaatregelen die nodig zijn om de veiligheid te garanderen en
vrije doorgang te bieden voor het verkeer. Ook bekijken we of bomen schade kunnen
veroorzaken aan gebouwen of lantaarnpalen.
Het snoeionderhoud voor de bomen gaat niet in op de overlast bij bomen, dit probleem heeft een
andere oorzaak die vraagt om een andere aanpak.
Vraag 3
Sommige bomen zijn soms meer dan 20 meter hoog en erg breed, waardoor deze bomen veel
overlast bezorgen.
Uit Fixi-meldingen blijkt, dat men antwoorden ontvangt dat de boom niet zal worden teruggesnoeid
en de melding wordt daarna op afgehandeld gezet.
Vraag 4
Als bomen niet gesnoeid worden, zou het in het antwoord wenselijk zijn, om onze inwoners van
een onderbouwd antwoord te voorzien waarom snoeien niet aan de orde is. Waarom gebeurt dit
niet?
Antwoord 3 en 4
We zijn in het kader van het verbeterplan met diverse onderwerpen bezig om de beantwoording
via Fixi te verbeteren. Hierin maken we momenteel al vorderingen.
De beantwoording van vragen over bomen heeft hierbinnen onze aandacht en zal worden
verbeterd, op onze website zal ook meer informatie komen over het boomonderhoud.
Vraag 5
Is het college bereid om een inventarisatie te maken aan de hand van de klachten, maar ook op
eigen initiatief naar de bomen in woonwijken en/of nabij de erfgrens te gaan kijken?
Antwoord 5
Wij herkennen de door u benoemde problemen rond de overlast van bomen. Wij werken er aan
om daar waar nodig maatwerk te bieden binnen het huidige beleid. Evenwel begrijpen wij uw
behoefte aan een structurelere aanpak van het probleem van de overlast.
Veel wijken (met name rond de jaren 60/70) zijn ontworpen met een groene uitstraling als
uitgangspunt, hierdoor zijn veel bomen geplaatst in de woonstraten. Op diverse locaties is een te
grote boomsoort geplant of staan ze op een plek waar deze zich op een goede manier kan
ontwikkelen tot volwassen boom. Dit betreft vaak een onjuiste boomkeuze of een boom op de
verkeerde plek. Dit probleem is niet zomaar op te lossen door deze bomen te kappen, omdat er
vaak geen mogelijkheid is om de boom te herplanten in dezelfde situatie. Het planten van
vervangende bomen is een belangrijk uitgangspunt van het bomenbeleid.
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Wij zijn bereid om te onderzoeken wat er noodzakelijk is om een inventarisatie uit te voeren en
oplossingsrichtingen uit te werken. Het uitvoeren van een dergelijk onderzoek is een tijdrovend en
arbeidsintensief proces. We hebben momenteel onvoldoende capaciteit om een dergelijk plan zelf
op te stellen. Er is daarom marktonderzoek nodig om de kosten inzichtelijk te maken en de
financiële impact voor de uitvoering van deze plannen in beeld te brengen.
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Vraag 6
Zo ja, zou u op basis van die uitkomsten wellicht een plan op kunnen stellen om de bomen terug
te snoeien op het moment dat dit voor de boom mogelijk is?
Antwoord 6
Antwoord: Het snoeien van bomen is maar in een enkel geval een oplossing voor het probleem.
Wanneer een boom wordt gesnoeid om klein te houden blijft de situatie in stand. Deze maatregel
levert vrijwel nooit het gewenste resultaat voor de melder, maar zorgt door de terugkerende snoei
wel voor een structurele toename van de kosten voor het boomonderhoud.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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Gerrit-Jan Leunenberg
Programmamanager Fysiek Domein
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Geachte mevrouw Kox,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld over: Onderhoud bomen Stichtse Vecht.
U heeft hierbij de volgende inleiding geschreven:
De fractie van Lokaal Liberaal en de VVD hebben geregeld klachten ontvangen van inwoners, die
aangeven een gemeentelijke boom dichtbij hun erfgrens te hebben staan die in de loop der jaren
flink is gegroeid in hoogte en breedte.
De inwoners ervaren buiten zonverlies, ook overlast van de boom in de vorm van groene aanslag,
bladeren, en in het voorjaar bloesem of katjes en zelfs takken die langs de woning schuren of huizen
waarbij de takken het raam binnen komen.
Ook veroorzaken enkele bomen die dicht bij de erfgrenzen staan overlast door enorme wortelgroei
waardoor stenen op zowel openbare grond als privégrond omhoogkomen. Na enkele huisbezoeken
bij inwoners die overlast ervaren is de algemene tendens dat men de bomen niet weg wil hebben,
maar wel graag zien dat deze teruggesnoeid worden, in een bij de boom passende periodieke
afspraak.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Is er een overzicht van de geplaatste bomen in Stichtse Vecht nabij de erfgrens van woningen? Zo
ja, is het ook bekend welke soort of type bomen dit zijn?
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Antwoord 1
Er is geen overzicht van deze bomen beschikbaar.
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Vraag 2
Is er een periodiek onderhoudsplan voor de bomen in de woonwijken? Zo ja, kunt u dit plan met
ons delen?
Antwoord 2
Er is geen vastgesteld onderhoudsplan voor de bomen in woonwijken, wel hebben we een nieuw
werkproces ingericht voor de snoeimaatregelen die nodig zijn om de veiligheid te garanderen en
vrije doorgang te bieden voor het verkeer. Ook bekijken we of bomen schade kunnen
veroorzaken aan gebouwen of lantaarnpalen.
Het snoeionderhoud voor de bomen gaat niet in op de overlast bij bomen, dit probleem heeft een
andere oorzaak die vraagt om een andere aanpak.
Vraag 3
Sommige bomen zijn soms meer dan 20 meter hoog en erg breed, waardoor deze bomen veel
overlast bezorgen.
Uit Fixi-meldingen blijkt, dat men antwoorden ontvangt dat de boom niet zal worden teruggesnoeid
en de melding wordt daarna op afgehandeld gezet.
Vraag 4
Als bomen niet gesnoeid worden, zou het in het antwoord wenselijk zijn, om onze inwoners van
een onderbouwd antwoord te voorzien waarom snoeien niet aan de orde is. Waarom gebeurt dit
niet?
Antwoord 3 en 4
We zijn in het kader van het verbeterplan met diverse onderwerpen bezig om de beantwoording
via Fixi te verbeteren. Hierin maken we momenteel al vorderingen.
De beantwoording van vragen over bomen heeft hierbinnen onze aandacht en zal worden
verbeterd, op onze website zal ook meer informatie komen over het boomonderhoud.
Vraag 5
Is het college bereid om een inventarisatie te maken aan de hand van de klachten, maar ook op
eigen initiatief naar de bomen in woonwijken en/of nabij de erfgrens te gaan kijken?
Antwoord 5
Wij herkennen de door u benoemde problemen rond de overlast van bomen. Wij werken er aan
om daar waar nodig maatwerk te bieden binnen het huidige beleid. Evenwel begrijpen wij uw
behoefte aan een structurelere aanpak van het probleem van de overlast.
Veel wijken (met name rond de jaren 60/70) zijn ontworpen met een groene uitstraling als
uitgangspunt, hierdoor zijn veel bomen geplaatst in de woonstraten. Op diverse locaties is een te
grote boomsoort geplant of staan ze op een plek waar deze zich op een goede manier kan
ontwikkelen tot volwassen boom. Dit betreft vaak een onjuiste boomkeuze of een boom op de
verkeerde plek. Dit probleem is niet zomaar op te lossen door deze bomen te kappen, omdat er
vaak geen mogelijkheid is om de boom te herplanten in dezelfde situatie. Het planten van
vervangende bomen is een belangrijk uitgangspunt van het bomenbeleid.
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Wij zijn bereid om te onderzoeken wat er noodzakelijk is om een inventarisatie uit te voeren en
oplossingsrichtingen uit te werken. Het uitvoeren van een dergelijk onderzoek is een tijdrovend en
arbeidsintensief proces. We hebben momenteel onvoldoende capaciteit om een dergelijk plan zelf
op te stellen. Er is daarom marktonderzoek nodig om de kosten inzichtelijk te maken en de
financiële impact voor de uitvoering van deze plannen in beeld te brengen.
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Vraag 6
Zo ja, zou u op basis van die uitkomsten wellicht een plan op kunnen stellen om de bomen terug
te snoeien op het moment dat dit voor de boom mogelijk is?
Antwoord 6
Antwoord: Het snoeien van bomen is maar in een enkel geval een oplossing voor het probleem.
Wanneer een boom wordt gesnoeid om klein te houden blijft de situatie in stand. Deze maatregel
levert vrijwel nooit het gewenste resultaat voor de melder, maar zorgt door de terugkerende snoei
wel voor een structurele toename van de kosten voor het boomonderhoud.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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Gerrit-Jan Leunenberg
Programmamanager Fysiek Domein

