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Gevraagd besluit: 

Vaststellen van het Beheerplan Bomen 2013-2016 waardoor: 
a. de werkwijze voor het cyclisch inspecteren van de bomen in het kader van veiligheid wordt 

vastgelegd; 
b. ingestemd wordt met het uitvoeren van het beheer en onderhoud aan bomen volgens de nieuw 

opgezette werkpakketten van Adviesbureau Cyber; 
c. ingestemd wordt met het verwijderen van ca. 275 bomen per jaarschijf (voornamelijk wilgen en 

populieren) de komende beheerperiode om het bomenbestand veilig te krijgen en te houden. 
d. ingestemd wordt met het herplanten van ca. 150 bomen per jaarschijf waardoor de kwaliteit van 

de leefomgeving wordt behouden en daar waar mogelijk wordt verbeterd; 
e. de noodzakelijke ingrepen bij afgeschreven bomen vooralsnog uit het reguliere 

onderhoudsbudget worden bekostigd waardoor het onderhoudsniveau basis niet kan worden 
gehaald;  

f. het benodigde budget van € 150.000,= ten behoeve van afschrijving wordt betrokken bij de 
kadernota 2014-2017. 

 
Publiekssamenvatting 
Bomen maken een wezenlijk deel uit van de kwaliteit van de leefomgeving. Ze leveren een grote bijdrage aan 
de herkenbaarheid, de sfeer en het imago van de stad. Bomen brengen natuur dicht bij huis en dempen 
extremen in het weer. Groen in de directe woonomgeving geeft een aantoonbare waardevermeerdering aan 
woningen. De stedelijke omgeving is echter niet de natuurlijke omgeving van een boom. Het aanplanten van 
bomen geeft de beheerder de verplichting aantoonbaar goede zorg aan de bomen te verlenen. In het 
Beheerplan Bomen 2013-2016 wordt omschreven wat de beheervisie is, welke bomen er in de gemeente staan, 
welke maatregelen er nodig zijn, wat er aan knelpunten speelt en wat de kosten zijn voor het onderhouden van 
de bomen. 
 
Inleiding 
Het beheer van de openbare ruimte kent een aantal beheersectoren zoals riolering, wegen, groenvoorziening 
en verlichting. Door de specifieke eigenschappen van de afzonderlijke sectoren wordt voor elke sector een 
zelfstandig meerjarig beheerplan geschreven dat als kader dient voor het uit te voeren onderhoud. Het huidige 
Beheerplan Bomen 2009-2012 loopt ten einde en voor de komende beheerperiode is een actueel beheerplan 
benodigd. Hiervoor dient het Beheerplan Bomen 2013-2016 vastgesteld te worden. 
 
Het beheerplan is een instrument dat de gemeente als boombeheerder de informatie geeft over de actuele 
situatie van wet- en regelgeving, het kaderstellende beleid dat van invloed is op het beheer en onderhoud en de 
actuele situatie van het bomenbestand. Het geeft informatie over de belangrijkste onderwerpen die spelen met 
betrekking tot het beheer en onderhoud en de voorkomende knelpunten. Het geeft hiermee tevens een handvat 
en richtlijn voor het beantwoorden van de vragen en klachten die door bewoners gesteld worden. 
Het beheerplan geeft ook in grote lijnen de benodigde kosten weer voor het beheer en onderhoud en hoe zich 
dit verhoudt tot de actuele budgetten. De gemeenteraad stelt de kaders vast waarbinnen haar beleid dient te 
worden uitgevoerd. Daarom dient de gemeenteraad ook de kaders voor het beheer en onderhoud aan de 
bomen voor de periode 2013-2016 aan te geven door het Beheerplan Bomen 2013-2016 vast te stellen. 
 
Beoogd maatschappelijk resultaat 
Het Beheerplan bomen 2013-2016 moet resulteren in: 

- het verkrijgen en behouden van een veilig bomenbestand voor de inwoners van Den Helder 



 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 2 van 4 

- het verminderen van de overmatige overlast die wordt ervaren door een deel van de bewoners 
veroorzaakt door één of meerdere bomen. 

 
Kader 
1. Zorgplicht 
Bomen kunnen schade veroorzaken door omwaaien, takbreuk en/ of opdrukken van bestrating. De 
eigenaar/beheerder van een boom is in beginsel aansprakelijk voor de schade die een boom veroorzaakt. 
Hierbij wordt in het Nieuw Burgerlijk Wetboek uitgegaan van schuldaansprakelijkheid. De beheerder heeft 
volgens de wet een onderhoudsplicht voor bomen langs wegen. Deze onderhoudsplicht verplicht de beheerder 
de bomen regelmatig en systematisch op deskundige wijze te beoordelen of te laten beoordelen. Op basis van 
deze inspecties moet de beheerder zonodig actie ondernemen. Als er schade is ontstaan en de 
eigenaar/beheerder wordt aansprakelijk gesteld, zal de rechter eisen dat de beheerder aantoont de 
onderhoudsplicht te zijn nagekomen. De eigenaar/beheerder moet als bewijs de benodigde gegevens kunnen 
tonen over de controle en het onderhoud van de betreffende boom of bomen, een logboek. Blijkt uit deze 
gegevens dat de beheerder niets verweten kan worden dan kan de rechter de aansprakelijkheid afwijzen. In 
hoofdstuk 5 wordt de uitvoering van de zorgplicht voor de bomen binnen de gemeente Den Helder verder 
uitgewerkt. 
 
2. Twee-meter-zone 
Het artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek geeft aan dat het niet toegestaan is bomen te planten binnen 2 
meter vanaf de erfgrens van een ander. Deze regel kent echter een groot aantal uitzonderingen bijvoorbeeld als 
buren onderling andere afspraken maken, bij verjaring en als het om ‘openbare’ bomen gaat. De uitzondering 
voor de openbare bomen bestaat sinds een uitspraak van de Hoge Raad uit 1961 naar aanleiding van een zaak 
in Gorssele. De Hoge Raad overwoog dat openbare bomen niet onder dit recht vallen als de gemeente kan 
laten zien dat zij een belangenafweging heeft gemaakt tussen het particuliere belang en de aan de gemeente 
toevertrouwde belangen als stadsschoon, natuurbehoud en verkeersveiligheid 
 
3. Flora- en faunawet 
De Flora- en faunawet beschermt het voortbestaan van planten- en diersoorten. Dit betekent dat handelingen 
die dit voortbestaan bedreigen verboden zijn. Deze wet heeft gevolgen voor het boombeheer. Als in en rond 
bomen waar werkzaamheden moeten worden uitgevoerd bij wet beschermde soorten voorkomen dan moet een 
ontheffing worden aangevraagd. De gemeente Den Helder maakt echter gebruik de vastgestelde gedragscode 
gemeentelijke groenvoorziening en heeft voor de meest voorkomende situaties vrijstelling gekregen voor het 
aanvragen van ontheffingen waardoor veel tijd bespaard kan worden.  
 
4. Boswet 
Het doel van de Boswet is om bos in Nederland te behouden. De Boswet kent geen vergunningstelsel, maar 
een meldingsplicht. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) is het bevoegde gezag 
bij de Boswet. De provincie voert de feitelijke beoordeling van verzoeken uit en houdt toezicht op de herplant. 
De Boswet is van toepassing op alle bossen buiten de bebouwde kom die groter zijn dan 1000 m2 of die 
bestaan uit meer dan 20 bomen.  
 
5. Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
In de gemeente is in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) het omgaan met houtopstanden geregeld. 
Op dit moment geldt in de gemeente een kapverbod voor bomen die een grotere omvang hebben dan 94 cm 
stamomtrek (doorsnede 30 cm) op een hoogte van 1,30 m boven maaiveld, tenzij het college van B&W een 
vergunning heeft afgegeven. De bomen in de achtertuin van particulieren zijn hiervan vrijgesteld. Daarnaast is 
de belangrijkste regelgeving voor het boombeheer de bestrijding van de iepziekte. De wijzigingen als gevolg 
van het onlangs vastgestelde beleidsplan bomen zijn op dit moment (april 2012) nog niet doorgevoerd.  
 
6. Boombeleid 
In 2011 is de beleidsnota bomen vastgesteld. In deze nota is de nieuwe beleidsvisie op bomen in Den Helder 
beschreven. In deze visie hebben niet alle bomen dezelfde functie en/of waarde. Om de juiste afwegingen te 
kunnen maken wordt het bomenbestand ingedeeld in vier functiegroepen. Bij elke groep hoort een bepaalde 
werkwijze op het gebied van beheer (regulier en investeringen) en kapaanvragen. In 2012 is gestart met het 
indelen van alle geregistreerde gemeentelijke bomen in deze groepen.  
 
De functiegroepen zijn: 

1. monumentale/beschermwaardige bomen; 
2. belangrijke bomen; 
3. bomen als onderdeel van belangrijke structuren of op bijzondere locaties; 
4. functionele bomen; 

a. bomen met lokale meerwaarde; 
b. reguliere bomen; 
c. ongeschikte bomen; 
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In functiegroep 1 t/m 3 is de mate van inspanning en de streefwaarden voor regulier onderhoud optimaal. Voor 
de bomen in groep 4 a en b zijn deze regulier en voor de bomen in groep 4c wordt minimaal geïnvesteerd in 
onderhoud. 
 
Argumenten 
Vaststellen Beheerplan Bomen 2013-2016 
De gemeenteraad heeft als hoogste orgaan binnen de gemeente ondermeer de taak om hoofdlijnen van beleid 
vast te stellen, toezicht te houden op de uitvoering van dit beleid en een bijbehorend budget te bepalen. Dit is 
geregeld in de financiële verordening ex artikel 2012 van de Gemeentewet. Het Beheerplan Bomen 2013-2016 
is een document dat het beleid beschrijft over het beheer en onderhoud aan bomen in de periode 2013-2016. In 
dit beheerplan zijn de uitgangspunten voor beheer, de areaal- en sortimentsgegevens, de visie, de werkwijze en 
de financiën aangepast aan de actuele situatie. Het is daarom noodzakelijk om het Beheerplan 2013-2016 vast 
te stellen 
 
Vastleggen werkwijze inspecteren 
De eigenaar van een boom volgens de wet in beginsel aansprakelijk voor de schade die een boom veroorzaakt 
en geldt een zorgplicht voor bomen. De eigenaar van de boom moet aan kunnen tonen dat aan deze zorgplicht 
is voldaan. De invulling van de zorgplicht bestaat uit inspecties en regelmatig onderhoud. Het aantoonbaar 
maken van de uitgevoerde controles en het onderhoud aan de boom gebeurt met een logboek. Niet elke boom 
hoeft elk jaar gecontroleerd te worden. De cyclus van inspectie hangt af van de gevaarzetting van een boom. 
Een jonge boom op een locatie waar weinig mensen komen heeft minder controle (want minder risico) nodig 
dan een oudere boom langs een drukke weg. De inspecties worden uitgevoerd met behulp van een PDA 
(Personal Digital Assistent). Hierdoor kunnen de inspectiepunten direct ingevoerd worden in het digitale 
groenbeheersysteem. De resultaten zijn dan snel beschikbaar voor het maken van rapportages. Deze 
rapportages vormen mede de basis voor het opstellen van planningen en begrotingen voor het planmatig 
onderhoud. Daarnaast geven deze rapportages inzicht in de kwaliteit en situatie van het bomenbestand en 
tenslotte kan op deze manier het uitvoeren van de zorgplicht aangetoond worden.  
 
Instemmen met gebruik nieuwe werkpakketten 
Begin 2012 heeft adviesbureau Cyber de werkpakketten voor het onderhoud aan het groen opnieuw 
samengesteld. Het uitgangspunt was om met het pakket aan onderhoudsmaatregelen het openbaar groen te 
kunnen onderhouden op niveau basis. De bewerkingspercentages en de frequenties die gehanteerd worden 
voor de onderhoudsmaatregelen in deze werkpakketten liggen lager dan in de pakketten waar tot nu toe mee 
gewerkt werd binnen de gemeente. Gevolg van de nieuwe werkpakketten is dat het budget voor bomen in de 
begroting van 2013 toereikend is voor het uitvoeren van regulier en groot onderhoud.  
 
Instemmen met het verwijderen van ca. 275 bomen per jaarschijf 
Bomen hebben geen oneindige levensduur. In de stedelijke omgeving hebben ze zelfs een beperkte levensduur 
in vergelijking met de natuurlijke omgeving. Uitgegaan wordt van een gemiddelde levensduur van 60 jaar. 
In Den Helder zijn in het verleden veel wilgen en populieren aangeplant. Deze soorten zijn snelgroeiende 
bomen en zijn goed (zee-)windbestendig. Hierdoor zijn ze zeer geschikt om in nieuwbouwsituaties snel voor 
groen en luwte te zorgen. Dit voordeel van snelle groei slaat na een paar jaar om in nadelen, populieren en 
wilgen vragen veel ruimte en krijgen last van takbreuk. Door de hoge grondwaterstand in Den Helder kunnen 
bomen niet diep wortelen. Ze gaan hierdoor ook oppervlakkig wortelen. Deze wortels aan de oppervlakte lopen 
grotere kans op beschadiging door maaien en/of betreden. Bij gebruik in verharding drukken deze wortels dan 
de bestrating op, ook in de omringende tuinen. De populieren en wilgen halen daarom ook niet de gemiddelde 
levensduur van 60 jaar. In de afgelopen beheerperiode is een inhaalslag gemaakt in het verwijderen en daar 
waar mogelijk vervangen van populieren en wilgen op knelpuntlocaties. Deze inhaalslag is nog niet helemaal 
afgerond. Voor de komende periode is het vanwege de veiligheid en in het kader van overmatige overlast 
daarom noodzakelijk deze werkwijze voort te zetten.  
 
Instemmen met het herplanten van ca. 150 bomen per jaarschijf  
Vanwege bovengenoemde problematiek van het op korte afstand van elkaar planten van grote snel groeiende 
bomen wordt bij herplant gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit. Het groene beeld is in zijn totaliteit 
gerealiseerd en hierdoor kan bij een gefaseerd vervangingsprogramma gekozen worden voor minder snel 
groeiende bomen op een grotere plantafstand. Er worden hierdoor per saldo minder bomen herplant dan 
verwijderd. Dit geeft in de huidige situatie ook de gewenste kwaliteit zonder (overmatige) overlast voor 
omwonenden en beheerders. Door het planten van de juiste boom op de juiste plaats wordt daarnaast de 
haalbare levensduur van een boom en het stedelijke gebied verlengd. 
 
Maatschappelijk draagvlak 
Er heeft geen algemeen onderzoek plaatsgevonden naar de mening van de bewoners over het beheerbeleid 
van de afgelopen periode. Wel is bekend dat het merendeel van de bewoners positief reageert op de 
voorgestelde bomenplannen. Men is blij dat de zorgen over veiligheid worden opgelost en dat het nieuwe 
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bomenplan beter past in de huidige situatie (de juiste boom op de juiste plaats). De meest voorkomende reactie 
is om in een sneller tempo de bomenplannen uit te voeren. Na een toelichting over alle belangen die er spelen 
(o.a. belang voor vogels en insecten) en de beperkte middelen is er meestal begrip. 
Het beheerplan bomen kan in aanmerking komen voor het houden van een raadplegend referendum conform 
de referendumverordening 2012. Het college adviseert echter hiervan geen gebruik te maken omdat het 
beschreven beheer volgens landelijke richtlijnen wordt uitgevoerd en de planning van de noodzakelijke ingrepen 
op afgeschreven bomen op basis van de wettelijke zorgplicht ten behoeve van de veiligheid is opgesteld. 
 
Financiële consequenties  
Begin 2012 heeft adviesbureau Cyber de werkpakketten voor het onderhoud aan het groen opnieuw 
samengesteld. Het uitgangspunt was om met het pakket aan onderhoudsmaatregelen het openbaar groen te 
kunnen onderhouden op niveau basis. De bewerkingspercentages en de frequenties die gehanteerd worden 
voor de onderhoudsmaatregelen in deze werkpakketten liggen lager dan in de pakketten waar tot nu toe mee 
werd gewerkt binnen de gemeente. Gevolg van de nieuwe werkpakketten is dat het budget voor bomen in de 
begroting van 2013 toereikend is voor het uitvoeren van regulier en groot onderhoud.  
 
Echter een budget voor afschrijving ontbreekt. Het verwijderen van bomen vanwege veiligheid en de 
herplantplicht zijn maatregelen die genomen moeten worden aan het einde van de levensduur van bomen. De 
kosten hiervan worden nu noodgedwongen uit het onderhoudsbudget bekostigd. Hierdoor is het niet mogelijk 
om het benodigde reguliere onderhoud volledig uit te voeren. Op deze manier ontstaat opbouw van achterstallig 
onderhoud. Hierdoor is het niet meer mogelijk het huidige areaal bomen op niveau basis te onderhouden.  
 
Het benodigde budget ten behoeve van werkzaamheden voor het vervangen van bomen aan het einde van hun 
levensduur wordt daarom meegenomen in de kadernota 2014-2017. Het gaat hierbij om een budget van  
€ 150.000,= 
 
Communicatie 
Na vaststelling van het beheerplan worden de hoofdlijnen van het beheer en onderhoud aan bomen op de 
stadsnieuwspagina van het Helders Weekblad gepresenteerd.  
De uitvoering van bomenplannen wordt via bewonersbrieven met de belanghebbenden gecommuniceerd. 
Belanghebbenden hebben dan de mogelijkheid op de plannen te reageren en eventuele extra informatie te 
krijgen. Soms geven reacties van bewoners aanleiding om plannen aan te passen. Daarnaast vindt de 
publicatie van kapaanvragen en eventuele afhandeling van bezwaren volgens de vastgestelde procedures 
plaats. 
 
Realisatie 
Het beheer en onderhoud aan bomen wordt met behulp van werkpakketten en jaarlijks opgestelde 
onderhoudsplannen uitgevoerd. Deze onderhoudsplannen zijn gebaseerd op de prioriteiten op het gebied van 
veiligheid. De vervangingsplannen worden opgenomen in de jaarlijkse nota ‘Onderhoud Openbare Ruimte’ en 
door het college vastgesteld. 
 
 
 
Den Helder, 20 november 2012. 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
J.E. Diepeveen  
 
 


