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Samenvatting:
De gemeente Boekel heeft een boombeleidsplan opgesteld voor de jaren 2022 – 2031. Door
middel van het boombeleidsplan wordt richting gegeven aan de toekomstige ontwikkelingen voor
de komende 10 jaar. We willen hierbij zoveel mogelijk de bomen beschermen en behouden en
duurzame keuzes maken bij nieuwe ontwikkelingen. Hierbij wordt het boombeleidsplan aan uw
raad voorgelegd.
Voorgesteld besluit:
Het boombeleidsplan 2022 – 2031 vaststellen.
Inleiding/probleemstelling:
Onze samenleving verandert. Dat geldt ook voor onze kijk op groen en bomen. Met name de
huidige aandacht voor duurzaamheid en klimaatverandering heeft ons doen besluiten ons
gewenste toekomstbeeld met betrekking tot bomen vast te leggen met een boombeleidsplan voor
de komende 10 jaar (2022-2031). Dat is nieuw voor Boekel.
Om het nieuwe beleid ook echt in concrete acties te vertalen hebben we ook meteen het
boombeheerplan van een update voorzien. Het vorige boombeheerplan is vastgesteld in 2012 dus
was ook aan herziening toe. Het vorige beheerplan was budget gestuurd. Daardoor was er op
onderdelen sprake van onvoldoende budget om het (veranderende) beeld in stand te houden. Het
voldoen aan onze zorgplicht was uitgangspunt, we hadden geen hogere doelstelling. We zien dat
de samenleving, en wij zelf ook, achterstand in onderhoud steeds minder accepteert. Met
incidentele kredieten hebben we het niveau binnen de kaders kunnen houden.
Het doel van de huidige plannen is om een kwaliteitsslag te maken in het boombeleid en
boombeheer waarbij we voldoende financiële middelen hebben én kunnen voldoen aan onze
zorgplicht voor bomen én op onderdelen een kwalitatieve duurzame impuls geven aan onze
leefomgeving.
Deze plannen zijn tot stand gekomen door externe (rationele) input van Cobra adviseurs. Zij doen
dit bij meerdere gemeenten waardoor je minder met een lokale bril naar de problematiek kijkt.
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Verder is gebruik gemaakt van interne overleggen in de organisatie en hebben we input
ontvangen van stichting Bomen Boekel, vrijwilligers en inwoners.
In bijlage 1 vindt u het boombeleidsplan en in bijlage 2 zijn de bijlagen van dit plan toegevoegd.
Aan uw raad wordt gevraagd het beleidsplan met bijlagen vast te stellen.
Daarnaast hebben we tegelijkertijd ook een boombeheerplan opgesteld. Daardoor kunnen we ook
direct handen en voeten geven aan het nieuwe beleid. Dit boombeheerplan is op 16 november
2021 vastgesteld door het college. Dit beheerplan hebben wij ter info toegevoegd aan dit voorstel.
In bijlage 3 vindt u het boombeheerplan en in bijlage 4 staan de bijlagen van dit plan. Mocht u bij
de vaststelling van het beleidsplan op onderdelen andere keuzes maken dan zal -indien nodighet beheerplan daarop worden bijgesteld.
Relatie met eerdere besluitvorming:
In 2012 is het boomonderhoudsplan vastgesteld.
In 2021 is bij de voorjaarsnota het budget voor boomverzorging meerjarig verhoogd.
Toelichting (argumenten, beoogd resultaat):
De bomen in de gemeente Boekel hebben een belangrijke plek. Door de huidige werkwijze van
beschermde bomen kan dat ook niet anders. Aan kap wordt pas meegewerkt als dat in de
gegeven situatie echt de beste oplossing is. We willen de bomen zoveel mogelijk behouden en
beschermen en waar mogelijk extra bomen aanplanten. Bomen zijn belangrijk voor de gezondheid
en zijn ze cruciaal in het bestrijden van (negatieve) klimaatveranderingen. Met name in het kader
van voorkomen van hittestress zijn bomen van belang. Puur met een klimaatbril op heeft een
boom meer effect dan 5 zonnepanelen.
Nog meer dan in het verleden willen we aandacht geven aan het snoeien en aan het herplanten
van gekapte bomen. Ook is een juiste groeiplaats waarbij de juiste boom op de juiste plek staat
van belang. Deze uitgangspunten en de voorspelde klimaatveranderingen hebben ervoor gezorgd
dat we deze plannen met een andere bril hebben opgesteld. In deze plannen hebben we
beschreven hoe we de komende jaren met onze bomen willen omgaan.
Wat willen we bereiken?
- Een positieve bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving;
- Komen tot een ruim gevarieerd bomenbestand met aandacht voor klimaatveranderingen en
biodiversiteit;
- Waardevolle en monumentale bomen en bosgebieden behouden, beschermen en versterken;
- Kapbeleid evalueren en herzien;
- Meer duidelijkheid verschaffen over (on)mogelijkheden bij hinder door bomen;
- Zorgen voor een veilige en gezonde bomenonderhoudscyclus;
- Inzicht in de maatregelen die de gemeente Boekel neemt om haar huidige bomenbestand
netjes en veilig te houden;
- Inzicht in de budgetten die de gemeente daarvoor moet reserveren;
- Inzicht in de wijze waarop de gemeente prioriteert in de uitvoering van maatregelen; en
- Duidelijkheid verschaffen hoe om te gaan met ziektes en overlast.
Wat gaan we doen?
Met betrekking tot het beleidsplan geven we enkele aanbevelingen en stellen we keuzes
voor. Samengevat zijn deze op hoofdlijnen:
Inspelen op klimaatveranderingen
De klimaatveranderingen hebben zichtbaar effect op ons bomenbestand, we moeten meer moeite
doen om de bomen in leven te houden. Het is erg belangrijk dat we dit doen omdat bomen één
van de belangrijkste instrumenten zijn om klimaatveranderingen tegen te gaan. Bij nieuw te
planten bomen gaan we meer kijken naar soorten, locatie en efficiënte groeiplaatsen. In dit plan
zijn hiervoor richtlijnen opgesteld.
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Aanpassing Algemene plaatselijke verordening en opstellen beleidsregels
De APV wordt aangepast om duidelijker beleid te hebben, op welke onderdelen de APV onder
andere wordt aangepast wordt in dit plan uitgelegd. Specifieke regels aangaande het
bomenbeleid worden opgenomen in een apart besluit van beleidsregels.
Ondersteuning bieden aan inwoners
We gaan meer ondersteuning bieden aan inwoners die eigenaar zijn van een beschermde boom.
Enerzijds om de inwoners (financieel) tegemoet te komen en anderzijds om de bomen te
beschermen. Denk hierbij aan het snoeien of doen van boomanalyses om te voorkomen dat
kapvergunningen zomaar aangevraagd worden.
Updaten kaart ‘beschermde bomen Boekel’
Het streven is om iedere 10 jaar de kaart te updaten. De laatste vaststelling is op 28 maart 2013
geweest. De nieuwe vaststelling valt in de periode van dit beleidsplan.
Inzetten op hergebruik van vrijgekomen houtafval
We gaan houtafval van gekapte en gesnoeide bomen daar waar mogelijk hergebruiken. Zo kan
het een meerwaarde hebben voor de natuur of kunnen er bijvoorbeeld bankjes van gemaakt
worden die we in de gemeente kunnen plaatsen. We vinden het belangrijk om steeds duurzamer
met vrijgekomen afval om te gaan.
Bij keuzes voor kapvergunningen werken met de richtlijn ‘hinder door bomen’
Discussies over het wel of niet kappen van bomen komen ook in de gemeente Boekel voor. Deze
richtlijn schept meer duidelijkheid over het wel of niet kappen van bomen. Hierin staat duidelijk wat
wel als overlast gezien wordt en wat niet. De score geeft richting in onze keuze voor het wel of
niet meewerken aan een vergunningsaanvraag.
Zorgen voor een meer divers bomenbestand
Meer dan de helft van de bomen in de gemeente Boekel bestaat uit eiken. Om ziektes en plagen
te bestrijden is het van belang om meer diversiteit in het bomenbestand te krijgen. Ook is het
goed om meer te richten op (inheemse) bomen die goed zijn voor het ecosysteem, het klimaat en
de biodiversiteit.
Licentie boommonitor
We willen een licentie van de boommonitor afnemen. Deze boommonitor geeft ons extra
richtlijnen voor de inrichting en ontwerp van wijken in combinatie met bomen en geeft ook inzicht
in de soorten bomen die passen op een bepaalde locatie. De boommonitor houdt rekening met
klimaatveranderingen en biodiversiteit en zo kunnen wij nog betere keuzes maken in de toekomst.
Burgerparticipatie stimuleren
We willen inwoners betrekken bij de inrichting van wijken en straten. Ook als er vanuit de buurt
ideeën zijn willen me meedenken. Denk hierbij aan een nieuwe invulling in ruil voor
onderhoudswerkzaamheden.
Herplantverplichtingen:
Bij de aanvraag van een kapvergunning wordt veelal een herplantverplichting opgelegd. Kan dat
niet fysiek dan wordt een financiële bijdrage gevraagd. In mei 2020 hebben we de balans
opgemaakt van de op dat moment openstaande herplantverplichtingen. Die was € 128.500,- en
was voornamelijk gevuld vanuit gemeentelijke boomkap. In 2021 zijn vanuit die verplichting
werkzaamheden uitgevoerd maar er is ook weer nieuw geld gedoneerd. We gaan de
verplichtingen continue registreren zodat we te allen tijde een continue inzicht hebben in de
openstaande verplichting.
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Keuzemogelijkheden:
Bij alle hierboven beschreven aanbevelingen / keuzes is er de keuze om ze wel of niet te laten
uitvoeren. Er kan ook voor gekozen worden om geen nieuwe plannen op te stellen, maar gezien
de ontwikkelingen zoals uitgelegd is dit zeker geen aanbeveling.
Financiële gevolgen en dekking:
De genoemde kosten (€ 137.900) zoals opgenomen in hoofdstuk 8 ‘Financieel Overzicht’ zijn
reeds in de meerjarenbegroting van budget voorzien.
Risico’s:
Niet van toepassing.
Voorstel:
Het boombeleidsplan vaststellen voor de periode van 2022 – 2031.
Burgemeester en wethouders van Boekel,
de secretaris,

de burgemeester,

Mr. J.G. Marcic

C.J.M. van den Elsen

Bijlagen:
Bijlage 1
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