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wat willen we 
bereiken? 
(doel) 

 
Een vitaal en tenminste gelijkblijvend bomenbestand in het openbare gebied van 
Ridderkerk. 
 

wat gaan we 
daarvoor doen? 
(resultaat) 

Boominspecties en eigen kennis verwerken in meerjarenoverzichten die leiden tot het 
verbeteren en vervangen van minder vitale boombeplantingen en het vinden van ruimte 
voor extra bomen. Kortom het werken aan een duurzaam boombeheer in het stedelijk 
gebied van Ridderkerk. 
Het bomenbeleidsplan omvat: 

 Algemene informatie zoals inventarisatiegegevens, uitgangspunten en regelgeving. 

 Overzicht van stedelijke- en de wijkboomstructuren (eerder vastgesteld beleid). 
- hoe is het bomenbestand opgebouwd (de stedelijke boomstructuur, de wijk 

boomstructuur en de overige straat-, laan- en parkbomen). 

 Het zorgen voor en in stand houden van een vitaal en tenminste gelijkblijvend 
bomenbestand. 

- hoe wordt met knelpunten omgegaan die invloed hebben op de levensduur van de 
(stads)boom, zoals: ziekten, beschikbare boven- en ondergrondse ruimte, wortel-
problemen, bodemkwaliteit, nieuwbouwprojecten;  

- waar liggen de grootste boomzorgen in de komend 5 jaar. Wat zijn de 
verwachtingen voor de perioden daarna: 5 tot 10 jaar, 10 tot 15 jaar 
(meerjarenoverzichten met betrekking tot het verbeteren of vervangen van slechte 
boombeplantingen); 

- Het vinden van ruimte voor extra bomen. 

 Het geven van inzicht in de financiële gevolgen. 
 
 

waarom is het 
nodig? (probleem) 
 

De raad is een bomenbeleidsplan toegezegd (programmabegroting 2011-2014). 

waarom moet het 
juist nu? 
(aanleiding) 

Toezegging aan de raad dat in het eerste kwartaal van 2011 (aanvankelijk vierde 
kwartaal 2010), na afronding van de boominspecties, een notitie over bomen zou 
verschijnen. 
 

waar moeten we 
op letten? (risico’s 
en neveneffecten) 
 

De knelpunten die zich met betrekking tot het beheer van bomen voordoen, zoals: 
- bewoners- en beleidswensen t.a.v. de inrichting openbare ruimte 
- ernstige ziekten en plagen 
- de (ernst van) bewonersoverlast  
- worteldruk onder verhardingen 
- ondergrondse infrastructuur, wortelruimte 
- bodemmilieu 

 
wat hoort niet bij 
dit project? 
(afbakening) 
 

Bomen die op gronden staan van andere eigenaren (publiek en particulier), zoals: 
Natuur- en Recreatieschap, Waterschap, Woonvisie, kerken ed. 
Bomen in de gemeentelijke recreatiegebieden te weten het Reyerpark, de Gorzen en 
de Noord.  
 



 
 

  
   
<Afdeling>  

 

Planning September 2010 zijn de boominspecties van ruim 17.000 bomen afgerond.  
De gegevens zijn daarna verwerkt in de boommodule van het groenbeheersysteem.  
De maanden januari tot april 2011 zijn nodig om de gegevens te vertalen ten behoeve 
van het bomenbeleidsplan. 
Het concept bomenbeleidsplan is mei 2011 gereed en wordt voor een zienswijze 
voorgelegd aan het Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid en 
Natuurvereniging Ridderkerk. 
In juni 2011 worden de zienswijzen verwerkt in het definitieve bomenbeleidsplan. 
Het bomenbeleidsplan wordt daarna aan de raad voorgelegd. 
 

wie doet er mee? 
(participatie)  

De afdeling Beheer en Uitvoering werkt het bomenbeleidsplan uit. 
Interne partners daarbij zijn: VVH, Stedelijke Ontwikkeling. 
Externe partners: 
- Bureau Tuin- en Landschap die de afgelopen periode de boominventarisaties heeft 

uitgevoerd 
- Beleidsplatform Natuur, Milieu en Duurzaamheid 
- Natuurvereniging Ridderkerk 
 

communicatie Het Beleidsplatform en de Natuurvereniging krijgen inzage in het opgestelde concept 
bomenbeleidsplan en kunnen hierover hun zienswijze kenbaar maken.  
Bij het overleggen van het definitieve plan wordt u kenbaar gemaakt wat met de 
zienswijzen is gedaan. 
  

evaluatie Bij de aanbieding van het beleidsplan worden, indien van toepassing, de aanpassingen 
genoemd, waarin de startnotitie niet heeft voorzien. 
 

wat hebben we 
voor het project 
nodig? 
(randvoorwaarden) 

Medewerker groenbeleid 100 uur en groenbeheerder SB 40 uur.  
 
 

 
heeft het project 
draagvlak? 
(haalbaarheid) 

 
 De gemeenteraad heeft behoefte aan een beleidskader bomen.  
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