
Motie 2022 - 21 

Motie bescherming en onderhoud monumentale bomen 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. met het vaststellen van de Groene Kaart Ridderkerk een aantal bomen de lokale status

“monumentaal” heeft meegekregen;

2. de actuele Groenvisie aan de Groene Kaart, aan monumentale bomen en aan in potentie

monumentale bomen belangrijke waarde en ambities toekent;

3. in het collegeprogramma 2022-2026 aandacht is voor groen als een schaars goed in onze

versteende leefomgeving;

4. een deel van onze monumentale bomen in bezit is van derden en de kosten van het

onderhoud van deze bomen voor rekening komt van de eigenaren van deze bomen;

5. het grootste deel van deze particuliere bomen niet is opgenomen in het landelijk register

monumentale bomen van de Bomenstichting en daarmee niet in aanmerking komt voor

subsidie uit het bomenfonds;

6. meerdere gemeenten een subsidieregeling hebben ingesteld om particulieren financieel te

ondersteunen bij het onderhoud van door de gemeente aangewezen monumentale bomen op

particulier terrein;

is van mening dat: 

a. het frequent bijhouden en bijwerken van de Groene Kaart wenselijk is;

b. de waarde en plaats van huidige en toekomstig potentiële monumentale bomen in Ridderkerk

meer bekendheid en aandacht mogen hebben;

c. monumentale bomen zo lang als mogelijk is behouden en beschermd dienen te worden;

d. particulieren in het bezit van een monumentale boom ondersteund moeten worden bij het

onderhoud hiervan;

verzoekt het college: 



1. de monumentale bomen op gemeentelijk terrein, die daarvoor in aanmerking komen, aan te 

melden voor opname in het landelijk register monumentale bomen; 

2. de particuliere eigenaren van monumentale bomen te attenderen op het landelijk register van 

de Bomenstichting en het Bomenfonds; bij voorkeur individueel, maar in ieder geval via de 

Blauwkai en de gemeentelijke website; 

3. te onderzoeken op welke wijze een lokale subsidieregeling ingesteld kan worden om 

boomeigenaren van op de Groene Kaart aangemerkte monumentale bomen die op particulier 

terrein staan en niet voldoen aan de criteria van het landelijk register te helpen deze bomen zo 

lang als verantwoord is in stand te houden; 

en gaat over tot de orde van de dag: 

De raadsleden,  

Tjalke Alkema, ChristenUnie 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr.544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp zijn de monumentale bomen in Ridderkerk. 

Het college wordt verzocht de gemeentelijke monumentale bomen aan te melden voor opname in 

het landelijk register monumentale bomen. 

Daarnaast de particuliere eigenaren van monumentale bomen te informeren over dit register en de 

mogelijkheid om subsidie te krijgen uit het bomenfonds voor het onderhoud van de bomen. 

Verder om te onderzoeken op welke wijze een lokale subsidieregeling voor het onderhoud van 

monumentale bomen op particulier terrein kan worden ingesteld. 

Resultaat 
De motie is ingetrokken d.d. 3 november 2022 
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