
Geachte 
leden van 
de raad,

Tijdens de 
behandeling van de Bomenlijst 2020 in de commissie Fysiek van 2 juni 2021 heb 
ik u toegezegd dat we een integrale bomenvisie opstellen. Met deze memo 
informeer ik u hierover.

Bomenprogramma
De toegenomen maatschappelijke aandacht voor (de waarde van) bomen en de 
bijstelling van het onderhoudsbudget voor bomen via de Kadernotaclaim 
bomenonderhoud 2022 vragen om het herzien van het huidige boombeheer. 
Daarbij heeft uw raad de wens uitgesproken voor een integrale bomenvisie. Met 
de voorbereiding van de visie zijn we inmiddels gestart. Conform de 
Omgevingswet werken we de visie uit in een programma. Hierna zullen we dan 
ook spreken van een bomenprogramma. 

Het bomenprogramma zal op hoofdlijnen uit twee delen bestaan, namelijk het 
'onderhoudsdeel' oftewel een bestendiging van het huidige beheer en onderhoud 
van bomen (zodat we dat nu ook in beleid vastleggen) en het 'ambitiedeel' 
waarin we de ambities vanuit de Omgevingsvisie en de wensen vanuit de stad 
vormgeven. Ook nemen we in het bomenprogramma de resultaten van de pilot 
kandelaberen van bomen aan Dubbelsteynlaan Oost mee en besteden we in een 
apart hoofdstuk aandacht aan boomziekten. 

Voordat we het bomenprogramma daadwerkelijk gaan opstellen willen we nog 
dit jaar via een startnotitie aan uw raad een aantal scenario's voorleggen voor 
het ambitiedeel. In die startnotitie vragen we de raad om een keuze te maken uit 
een aantal scenario's (denk hierbij grofweg aan een minimale variant dat enkel 
uitgaat van beheer van het huidige boombestand op minimaal 
onderhoudsniveau en een maximale variant met extensief boombeheer plus 
ambities als het gaat om de waarde van bomen). 

Na een keuze van één scenario door uw raad, werken we dat scenario uit in het 
bomenprogramma begin 2022. Dit doen we aan de hand van een 
participatietraject met bewoners, (groen)partijen en kennispartners. Het 
bomenprogramma verwachten we medio 2022 aan uw raad ter besluitvorming 
voor te leggen. 

Klankbordgroep 
Om de startnotitie met de diverse scenario's voor de raad goed voor te kunnen 
bereiden, willen we een aantal leden van de raad vragen om deel te nemen aan 
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een klankbordgroep voor de startnotitie van het bomenprogramma. De rol van 
de klankbordgroep is dan om alle scenario's die in de startnotitie komen, door te 
nemen op of ze duidelijk zijn en compleet zijn en of er wellicht nog varianten 
worden gemist. 
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