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Samenvatting
Begin 2013 is het bomenbeheerplan vastgesteld. Dit beheerplan is opgesteld om het achterstallig
onderhoud in de snoeiwerkzaamheden weg te werken en meer planmatige controles uit te voeren.
In dit plan is opgenomen dat alle bomen om de 3 jaar worden gecontroleerd. De gemeente Boekel
is in 3 delen ingedeeld, zodat elk jaar een ander gebied aan de beurt is voor controle en
eventuele snoeiwerkzaamheden.
De afgelopen 2 jaar zijn 2 gebieden gecontroleerd en gesnoeid. Dit najaar staat het laatste
gebied, bestaande uit ±4000 bomen, op de planning. De controles zijn recent afgerond, hieruit
blijkt dat het merendeel van de bomen een achterstallig of zelfs een verwaarloosd
onderhoudsniveau heeft. Om de achterstand in onderhoud nu weg te werken is het van belang
dat dit jaar de laatste snoeironde wordt uitgevoerd. Voor het uitvoeren van de laatste snoeironde
is onvoldoende budget beschikbaar. Daarom wordt voorgesteld om het budget voor
boomverzorging eenmalig op te hogen met € 45.000.
Eind 2017 wordt het nieuwe snoeibestek aanbesteed. Dit wordt gebaseerd op een bijgewerkte
achterstand en een controle cyclus van 3 jaar. Op die manier zullen de klachten afnemen en is
het gemakkelijker communiceren naar burgers.
Voorgesteld besluit:
Het budget voor boomverzorging eenmalig op te hogen met € 45.000 ten behoeve
van de laatste snoeironde in 2017 en deze extra kosten mee te nemen in de
bestuursrapportage van 2017
Inleiding/probleemstelling:
In de gemeente Boekel staan iets meer dan 13.000 bomen die door de gemeente
onderhouden worden. Op 8 februari 2013 heeft het college het bomenbeheerplan van de
gemeente Boekel vastgesteld. Dit is onder andere opgesteld om het achterstallig onderhoud
weg te werken. In de afgelopen 3 jaar zijn bijna alle bomen in de gemeente Boekel
gesnoeid. Als we dit jaar de laatste 4000 bomen snoeien, zijn we helemaal rond en is het
achterstallig onderhoud weggewerkt.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Op 8 februari 2013 heeft het college het bomenbeheerplan vastgesteld.
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Beoogd resultaat:
Er wordt beoogd om dit jaar de laatste achterstallige en verwaarloosde bomen te snoeien en
hiervoor eenmalig extra budget beschikbaar te stellen. Op die manier hebben we het achterstallig
snoeionderhoud weggewerkt en kan de nieuwe aanbesteding met een schone lei worden
begonnen.
Keuzemogelijkheden:
De gemeenteraad kan er ook voor kiezen om geen extra budget beschikbaar te stellen. In
dat geval worden alleen de werkzaamheden uitgevoerd die binnen het budget passen. Dit is
slechts 1/4 van de bomen die nu gecontroleerd zijn. Gezien de achterstand in onderhoud en
om problemen in de toekomst te voorkomen, is het wenselijk om in 2017 de achterstand
weg te werken en in 2018 met de nieuwe aanbesteding te beginnen.
Argumenten:
Om de veiligheid van een boom te bepalen wordt gewerkt met een zogenoemde VTAcontrole. VTA staat voor Visual Tree Assessment. Bomen worden tijdens zo’n controle
visueel beoordeeld op biologische en mechanische symptomen die duiden op (verborgen)
gebreken. In het bomenbeheerplan is opgenomen dat alle bomen in Boekel om de 3 jaar
een VTA-controle krijgen.
Recent is de VTA-controle van 2017 afgerond, er zijn dit jaar ongeveer 4000 bomen
gecontroleerd. Uit de VTA-controle blijkt dat bijna alle bomen de status verwaarloosd of
achterstallig hebben gekregen. Het uitvoeren van deze snoeiwerkzaamheden in 2017 zullen
duurder uitvallen dat in de begroting is opgenomen. Toch is het noodzakelijk om deze
werkzaamheden dit jaar uit te voeren. Hieronder worden enkele argumenten genoemd
waarom.
Wettelijke zorgplicht
Elke eigenaar van een boom is zorgplichtig. Deze wettelijke verplichting komt voort uit het
Burgerlijk Wetboek (artikel 6:162, lid 2). Feitelijk vermeldt dit artikel dat je aantoonbaar zorgvuldig
moet handelen om aansprakelijkheid af te wenden. De boomeigenaar/beheerder moet
aantoonbaar voldoende zorg aan zijn bomen besteden om te voorkomen dat zijn bomen schade
of letsel toebrengen aan anderen. Heeft de gemeente niet aan haar zorgplicht voldaan, dan kan
zij aansprakelijk gesteld worden.
Om als gemeente te kunnen voldoen aan onze zorgplicht voor de veiligheid van bomen is
het van belang dat elke boom systematisch en regelmatig wordt gecontroleerd. Er bestaat
geen wettelijke norm voor de frequentie van deze controle. Landelijk bestaat de tendens om
deze bomen 1 keer per 3 jaar individueel te beoordelen. In ons eigen bomen beheerplan is
deze frequentie overgenomen.
Uit een VTA-controle blijkt of boom aanvaard, achterstallig of verwaarloosd is. Op basis van
deze uitslag wordt bepaald of een boom dat jaar gesnoeid moet worden of dat het snoeien
nog 3 jaar of zelfs 6 jaar kan worden uitgesteld.
Uitslag VTA
Aanvaard
Achterstallig
Verwaarloosd
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Snoeibeleid
Minimaal 3 jaar uitstellen, mogelijk zelfs 6 of 9 jaar
Afhankelijk van de situatie snoeien of met 3 jaar
uitstellen
Snoeien

Om de achterstand in snoeiwerkzaamheden weg te werken is ervoor gekozen om de
gemeente Boekel in 3 delen op te splitsen. Als bijlage is een kaart toegevoegd met daarop
de verdeling. Boekel wordt verdeeld in de volgende 3 gebieden:
1. Gebied Zuidoost Boekel + Kom Boekel (± 4.650 bomen)
De kom van Boekel en het gebied ten oosten van de Arendstraat en ten zuiden van
de Statenweg
2. Gebied West Boekel + Kom Venhorst (± 4.400 bomen)
De kom van Venhorst en het gebied ten westen van de Volkelseweg en ten westen
van de Arendstraat
3. Gebied Noordoost Boekel + Kom Huize Padua (± 4.000 bomen)
De kom van Huize Padua en het gebied ten oosten van de Volkelseweg en ten
noorden van de Statenweg.
Doordat alle bomen elke 3 jaar gecontroleerd worden, ontstaat er een doorlopende cyclus.
Het eerste gebied is in 2015 gecontroleerd en veelal gesnoeid, het tweede gebied is in 2016
gecontroleerd en veelal gesnoeid en het laatste gebied staat voor dit najaar op de planning.
Eind dit jaar zijn dus alle bomen in Boekel gecontroleerd en het merendeel is gesnoeid. De
achterstand is dan weggewerkt.
Afname van de kosten
Er wordt verwacht dat vanaf 2018 minder bomen per jaar gesnoeid hoeven worden. Het is
niet noodzakelijk om alle bomen in Boekel elke 3 jaar te snoeien. Op basis van het
beheerplan uit 2013 wordt verwacht dat nieuwe bomen en vormenbomen elke 3 jaar
gesnoeid moeten worden. De bomen in de kernen van Boekel, Venhorst en Huize Padua
zullen naar verwachting elke 6 jaar gesnoeid moeten worden. Het merendeel van de bomen
in het buitengebied zullen naar verwachting maar een keer in de 9 jaar gesnoeid te hoeven
worden. Op termijn verwachten we dat de kosten zullen dalen.
Eind 2017 wordt het nieuwe bestek voor het snoeionderhoud aanbesteed. De verwachte
kostendaling wordt dan inzichtelijk en het effect hiervan wordt meegenomen in de
voorjaarsnota 2018.
Groenste dorp van Nederland
Het college heeft in november 2016 besloten om in principe deel te nemen aan de
competitie van ‘Groenste dorp van Nederland 2019’. Dit is een competitie waarbij steden en
dorpen in Nederland de titel ‘groenste stad/dorp’ kunnen winnen. Een van de onderdelen die
wordt meegenomen in de beoordeling is cultuurgroen en buiteninrichting. Een goed
uitgevoerd beleidsplan voor het onderhoud van bomen maakt hier onderdeel van uit. Door
dit jaar de laatste verwaarloosde en achterstallige bomen te snoeien, lopen we in pas met
ons eigen beleidsplan en zullen we meer punten scoren op dit onderdeel.
Minder klachten
Geregeld komen er klachten binnen over het onderhoud van bomen. Bewoners maken zich
zorgen over de veiligheid of ervaren overlast van de bomen. Door in 2017 de laatste ronde
met verwaarloosde bomen te snoeien zullen de klachten al afnemen. Er is geen achterstallig
onderhoud meer en door het beheerplan zal dit in de toekomst ook niet meer ontstaan.
Duidelijkheid voor burgers
Alle bomen worden elke 3 jaar gecontroleerd. Afhankelijk van de uitkomst van deze controle
wordt een boom gesnoeid of niet. Dit zorgt voor duidelijkheid naar de burgers. We kunnen
precies vertellen wanneer een boom gesnoeid en gecontroleerd is. Daardoor kunnen we
duidelijkheid geven over de veiligheid van de boom. Daarnaast kunnen we ook aangeven
wanneer een boom weer gecontroleerd wordt. Door middel van ons digitaal beheersysteem
kunnen we klachten van bewoners koppelen aan de betreffende boom en komen deze
tijdens de volgende controle naar voren. Op deze manier kunnen we gemakkelijk
knelpunten oppakken en bewoners informeren.
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Duidelijkheid voor buitendienst en collega’s van de receptie/balie
Door dit jaar de laatste ronde uit te voeren, volgen we vanaf nu een cyclus van 3 jaar. Dit
zorgt ook voor duidelijkheid bij onze collega’s van de buitendienst. Zij weten precies
wanneer welke straten gecontroleerd en eventueel gesnoeid worden. Er is een kaart waarop
duidelijk wordt aangegeven wanneer welke gebieden in Boekel aan de beurt zijn voor de
VTA-controle. Vragen van burgers over snoeiwerkzaamheden kunnen dan gemakkelijk door
onze collega’s in het veld, aan de balie of via de telefoon worden beantwoord. Het is ook
mogelijk om de kaart digitaal beschikbaar te stellen via onze website.
Financiële gevolgen en dekking:
In de begroting is jaarlijks een bedrag van € 40.000 opgenomen voor boomverzorging.
Ongeveer € 30.000 hiervan wordt gebruikt voor het regulier snoeiwerk en de resterende
€ 10.000 wordt ingezet voor het kappen en herplanten van bomen.
Op basis van de uitgevoerde VTA-controles worden de kosten voor het snoeiwerk in 2017
geschat op ongeveer € 65.000. Jaarlijks is € 40.000 beschikbaar voor boomverzorging, een
deel hiervan is al gebruikt voor:
 Het knotten van bomen (deze werkzaamheden worden nog niet meegenomen in het
snoeibestek)
 Het snoeien van overhangende takken op verzoek van burgers
 Het uitvoeren van de VTA-controles in 2017
 Het kappen en herplanten van diverse bomen
 Het opknappen van de groensingel op Het Goor
In totaal is er voor 2017 nog € 20.000 beschikbaar. Voor het uitvoeren van de
snoeiwerkzaamheden 2017 komen we ongeveer € 45.000 te kort. Er wordt voorgesteld om
het budget voor boomverzorging eenmalig te verhogen met € 45.000 en dit mee te nemen in
de bestuursrapportage van 2017.
Door deze (deels versnelde) grootschalige aanpak is ons gehele bomenbestand de
afgelopen drie jaren bekeken en onderhouden. We hebben daarmee een flinke inhaalslag
achter de rug. Naar verwachting zullen de kosten voor dit snoeiwerk flink afnemen waardoor
meer budget resteert voor aanplant en opknappen.
Risico’s:
Indien het college ervoor kiest om de bomen dit jaar niet te snoeien voldoen we niet aan
onze zorgplicht. De bomen zijn dit jaar gecontroleerd en de uitslag van deze controles zijn in
ons beheersysteem geregistreerd. Als gemeente zijn we dus op de hoogte van het
achterstallig onderhoud. Het is onze taak om hier iets aan te doen.
Communicatie:
Niet van toepassing
Uitvoering en evaluatie:
De kaart met daarop de verschillende VTA-controlegebieden in Boekel wordt intern en extern
beschikbaar gesteld. Deze kaart vormt de basis voor de aanbesteding van het snoeibestek 20182020.
Voorstel:
Het budget voor boomverzorging eenmalig op te hogen met € 45.000 ten behoeve
van de laatste snoeironde in 2017 en deze extra kosten mee te nemen in de
bestuursrapportage van 2017
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Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

P.M.J.H. Bos

Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Kaart met verdeling 3 gebieden voor VTA-controles
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