Inspraak Bomenbond Rijnland raadcie Leefbaarheid en
Bereikbaarheid, agendapunt 7 d, Programma 5 Omgevingskwaliteit

Geachte voorzitter en leden van de commissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid,
Het moet niet gekker worden: vanavond spreekt de Bomenbond in bij twee commissievergaderingen
tegelijk: bij uw collegae van SO over de Gebiedsvisie Schipholweg en bij u over een onderdeel van het
Bestemmingsvoorstel Jaarstukken 2019 (RV20.0059)
Kern van dit voorstel is om een bedrag van € 616.690,-- uit het Bomenfonds te verplaatsen naar een
nieuw in te stellen reserve Bomen en Openbaar Groen.
Zoals bekend wordt aan kapvergunningen meestal de verplichting verbonden van een storting in het
Bomenfonds. Deze storting of een deel daarvan kan worden teruggevraagd wanneer de
vergunninghouder de facturen kan laten zien voor de herplant. Wanneer deze herplant niet wordt
gerealiseerd komt het bedrag ter beschikking van de gemeente om zelf bomen te planten.
Ik zeg met nadruk bomen omdat die bepaling duidelijk is opgenomen in de Bomenverordening in o.a.
art 12 en in de Nadere Regels bij deze Verordening ad art 10.2 waar louter over bomen wordt
gesproken en niet over Openbaar Groen.
Eenzelfde nadruk zie ik nog in de recente Groenrapportage december 2019, op 20 februari j.l. door
wethouder North aan uw commissie voorgelegd. Op blz 14 van deze Groenrapportage staat
glashelder dat bij vrijval van gestorte gelden deze dáár moeten worden besteed – ik citeer – ‘waar de
verdichting in ruimtelijk projecten heeft geleid tot onttrekkingen aan het bomenbestand. Het fonds
kan niet worden gebruikt om plekken als parken, moestuinen en andere reeds groene plekken in de
stad te voorzien van extra groen. Ook kan het fonds niet worden gebruikt om een gat in de begroting
bij een project te dichten’.
Hiermee leek de suggestie uit de programmabegroting 2018 weer van tafel. Deze suggestie was om
de reikwijdte van het fonds te verbreden tot meerdere soorten groen dan bomen.
Maar nee, de gedachten over de inzet van de gelden in het Bomenfonds wisselen net als genoemde
bedragen.
Vanaf het antwoord op een vraag bij de jaarstukken 2017 zien we een gestage daling van het totaal
bedrag in het Fonds. Van € 2,3 mln naar € 2,1 mln in de programmabegroting 2018 en naar € 1,9 mln
in de Groenrapportage eind 2019. Tot zover bedragen die duiden op een navolgbare realisatie.
In diezelfde maand december 2019 moet er echter ergens een woud aan bomen zijn geplant. Het
totaalbedrag in het Fonds blijkt in de toelichting op de baten en lasten 2019 opeens gedaald naar
€ 1,2 mln. Of zijn er al andere reserveringen voor deze zeven ton gedaan? Ik kijk uit naar het
onderzoek van de Rekenkamercommissie naar het Bomenfonds.

Terug nu naar de kern van het raadsvoorstel voor een nieuwe Reserve Bomen en Openbaar Groen.
In feite is hier sprake van een ‘bypass’ waarmee het mogelijk wordt de bepalingen van
Bomenverordening en de Nadere Regels te omzeilen en zo alsnog ‘bomengeld’ in te zetten voor de
versterking van andersoortig Openbaar Groen.
Klinkt als ‘groen’ maar dan zonder nadere aanduiding wat daar onder wordt verstaan.
Dat kan dus ook betekenen dat bomengeld wordt ingezet om van een openbaar park een openbaar
sportpark te maken. Nog steeds openbaar èn groen maar dan met een kunstgrasveldje erbij zonder
extra bomen.
Gelet op de recente gebiedsvisies lijkt grote inzet op pocketparkjes of tiny forests ook een
mogelijkheid. Mini-boompjes en trendy siergrassen in plaats van echte bomen.
En niet te vergeten: nog meer gemillimeterd gazon om picknickkleedjes neer te kunnen leggen. Valt
ook onder openbaar groen maar graszoden zijn geen bomen.
Om eventuele zorgen weg te nemen meldt het College dat voor onttrekkingen aan de reserve altijd
een raadsbesluit nodig zal zijn.
Maar waarom niet eerst een helder voorstel vanuit het College over de inzet op dit Openbaar Groen?
Gevolgd door een bespreking en afgewogen oordeelsvorming in de Raad?
De voorgenomen herziening van de Bomenverordening biedt ons inziens het geëigende moment om
Bomenverordening, Voorziening Bomenfonds èn een Reserve Bomen en Openbaar Groen in één
samenhangend kader te behandelen.
Ik vraag uw commissie dan ook om nu niet in te stemmen met het voorstel voor de instelling van
een niet helder omschreven reserve en er op aan te dringen dat er een integrale bespreking van
verordening, fonds en reserve door het College wordt voorbereid.
Dank u voor uw aandacht.

