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Inleiding:
De gemeente profileert zich als groene gemeente op de Brabantse Wal. Bomen zijn een
bepalende factor die deze profilering ondersteunt. De gemeente heeft circa 11.000 bomen in
eigendom en beheer. Dit bomenbestand moet regelmatig gecontroleerd en beheerd worden
conform de wettelijk vastgestelde zorgplicht. De gemeente is in beginsel aansprakelijk als er
schade ontstaat, tenzij kan worden aangetoond dat voldoende zorg is besteed aan het
bomenbestand.
Kernboodschap:
Ten behoeve van de zorgplicht worden veiligheidscontroles uitgevoerd maar ook moeten de
bomen regelmatig op een correcte manier onderhouden worden. Dit vermindert toekomstige
veiligheidsproblemen en borgt het behoud van een gezond bomenbestand. In 2017 is daarom
budget vastgesteld voor het uitvoeren van een visuele boomveiligheidscontrole. In het
winterseizoen van 2018/2019 heeft de visuele boomveiligheidscontrole plaatsgevonden.
Consequenties:
Boomveiligheidscontrole
Uit deze veiligheidscontrole is gebleken dat 80 bomen gerooid moesten worden (deze
rooiwerkzaamheden zijn reeds uitgevoerd). Bij circa 3600 bomen moeten
veiligheidsproblemen verholpen worden en circa 100 bomen dienen nader onderzocht te
worden. De boomveiligheidscontrole heeft daarnaast aangetoond dat er sprake is van
achterstallig onderhoud aan de resterende gemeentelijke bomen. Er is daarom voor gekozen
om het totale bomenbestand aan te pakken waardoor op vlak van boombeheer de gemeente
straks een nulsituatie bereikt.
Algehele nulsituatie
Een nulsituatie wil zeggen dat alle bomen hun vereist onderhoud hebben gehad (en dat dit
digitaal is verwerkt in ons beheersysteem) en dat er geen sprake van achterstand is. Om
structureel boombeheer zo optimaal mogelijk gestalte te kunnen geven is een absoluut nulpunt
noodzakelijk. Een algehele nulsituatie met een daarop volgend structureel beheer zorgt ervoor
dat planning en kosten voor het boombeheer overzichtelijk, accuraat en transparant zijn.

Gecombineerd met overige werkzaamheden van de buitendienst is het op dit moment niet
realistisch om te verwachten dat de maatregelen vanuit de boomveiligheidscontrole dan wel
de algehele onderhoudsachterstand op korte termijn door de buitendienst zelf kan worden
weggewerkt. Om die reden is er voor gekozen het zaag- en registratiewerk te laten verzorgen
door een externe partij. De overige werkzaamheden, het verwerken en het afvoeren van
vrijgekomen materialen, worden uitgevoerd door de buitendienst.
Vervolgstappen:
De werkzaamheden op vlak van het boombeheer starten in januari 2020. De verwachting is dat
deze werkzaamheden rond de zomer van 2020 zijn afgerond.
De voorgestelde werkzaamheden vallen binnen het hiervoor beschikbare budget.
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