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Aanleiding 
Bespreking in commissie Samen Wonen 2 februari 2010. 
 
Omschrijving 
Het bomenkapbeleid wordt gestuurd o.a. door de bepalingen in de APV en door uitspraken 
van de raad in voorgaande jaren. Er bestaat onduidelijkheid over het huidige beleid, met 
name met betrekking tot duurzaamheid, herplantingsvraagstuk, objectieve en subjectieve 
waarde van bomen en inzet van participatie. Momenteel wordt gewerkt aan een 
bomeninventarisatie; naar verwachting is deze afgerond in het derde kwartaal. 
 
Ridderkerk heeft nu 15.000 bomen, dat is 1 boom op 3 inwoners, Rotterdam heeft er 1 op 1. 
Er worden ca. 350 bomen per jaar gekapt en de intentie is om er ook zoveel aan te planten. 
Wordt dit gehaald en is dit afdoende?  
 
Niet alle te kappen bomen zijn groter dan 20 cm en kapvergunningplichtig. Een deel van de 
jonge bomen gaat dood. Er zijn in Ridderkerk veel straatbomen die volgens de 
Bomenstichting gemiddeld niet ouder worden dan 20 jaar en weinig echte oude bomen.  
Is er sprake van een afname van het aantal bomen in Ridderkerk?  
Is er sprake van een afname van het aantal beeldbepalende of monumentale bomen?  
 
Alleen gekapte bomen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd lijken in beeld. 
Bepaalde gebieden zijn ‘vergunningplichtig’; de (toenmalige) bewoners zijn daarover ooit 
ingelicht.  
Is deze informatie nog steeds bekend? 
 
De vleugelnootboom in de Margriet straat zou volgens de methode Raad een waarde 
vertegenwoordigen van ca €50.000.  
Zou een aannemer zorgvuldiger worden wanneer niet alleen aangespoord wordt om 
voorzichtig te zijn maar ook (mede) verantwoordelijk wordt voor het overleven van de boom? 
 
Ridderkerk ligt ingesloten door verkeerswegen, heeft veel problemen met verkeerslawaai en 
fijnstof. Meer bomen in alle wijken zouden een deel van de oplossing kunnen zijn. De raad 
heeft al een motie aangenomen over groenaanplant bij de snelwegen.  
 
Doel bespreking / beraad 
 Te komen tot een overzicht van de bepalingen en uitspraken die momenteel sturing 

geven aan het ‘bomen(kap)beleid’. 
 Te komen tot een kort overzicht van te verwachten ambtelijke stukken m.b.t. dit 

onderwerp met korte omschrijving en tijdsplanning.  
Derde kwartaal 2010 (o.a. na afronden van bomeninventarisatie): 
 Inzicht verkrijgen in te maken bestuurlijke en financiële keuzes met betrekking tot 

verbetering van het huidige beleid bijv vergroten van de aanplant jonge bomen en het 
instellen van de methode Raad bij bouwvergunningen.  

 Te komen tot een kapbeleid dat uitgaat van “behouden, mits” in plaats van “kappen, 
tenzij”, en tot een minimaal gelijkblijvend en te beheren bomenvoorraad in Ridderkerk. 


