
De COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 2 maart 2021   inzake 
Actualiseren bomenlijst en aanpassing bebouwde komgrens Wet natuurbescherming.;

gelet op de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (artikel 4:11, lid 1);

b e s l u i t :

Er wordt ingesproken door de heer Steegh namens de Bomenridders Dordrecht.

De commissie kan zich over het algemeen vinden in de voorliggende bomenlijst. Ten aanzien van 
de aanpassing van de bebouwde komgrens Wet natuurbescherming hecht de commissie er aan dat 
burgers hier nog op kunnen reageren. 
Er zijn nog vragen over hoe de komgrens zich verhoudt tot de bomenlijst waar ook beschermde 
bomen op staan die buiten de komgrens staan, welke maatregelen  worden genomen om 
groeiplaatsen van ereklasse-bomen te optimaliseren, hoe monumentale bomen extra beschermd 
worden, hoe het college om gaat met herplant van beschermde bomen, over de summiere en 
onduidelijke beschrijving bij bomen op de papieren bomenlijst, wat het college kan doen aan 
bijzondere bomen die door particuliere eigenaren aan hun lot worden overgelaten en of er een 
bomenvisie met beleid voor de langere termijn komt waarin consequent en structureel aandacht is 
voor de groene en gezonde leefomgeving en de rol die inwoners daar zelf in kunnen spelen. 

Wethouder Stam geeft aan dat de bomenlijst is geactualiseerd op basis van bij de raad bekende 
kaders. Daarnaast zijn inwoners om input gevraagd. Dit heeft geleid tot de nieuwe bomenlijst. 
Daarmee is aan de opdracht voldaan. De komgrens dateert al van 1991. De wethouder zegt toe 
via participatie te kijken hoe met de bebouwde komgrens om te gaan. Het beleid is dat elke 
gekapte boom terug wordt geplaatst. Het college gaat niet lichtzinnig om met kappen. Er wordt 
altijd herplant, maar dat kan niet altijd op dezelfde plek. Dan wordt naar een andere plek gezocht. 
In de Kadernota is een financiële claim opgenomen om het onderhoud naar een hoger niveau te 
brengen. Het verplaatsen van bomen kost veel geld. Er is een lijst met coördinaten van de bomen 
die op de bomenlijst staan. De papieren bomenlijst moet 1 op 1 aansluiten bij de website. 
Wijzigingen worden verzameld en via de papieren bomenlijst weer aan de raad voorgelegd. Bij 
particuliere eigenaren is het heel lastig onderhoud van bomen af te dwingen. De wethouder zegt 
toe het opstellen van een bomenvisie op te pakken.

De ChristenUnie-SGP kondigt een amendement aan om de vaststelling van de komgrens uit het 
besluit te halen zodat eerst nog participatie kan plaatsvinden.

De commissie besluit het voorstel als bespreekstuk naar de raad te sturen waarbij alleen wordt 
gestemd over het amendement van de ChristenUnie-SGP.

Besluitnummer InProces BBV: 2021-0023764



Aldus besloten in de vergadering van woensdag 2 juni 2021.


