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Kernboodschap Het bomenbestand in Schalkwijk wordt duurzaam verbeterd. In 2017 stelde het 

college een inventarisatie en een burgeradvies vast. Inmiddels is een plan van 
aanpak gemaakt. Het plan is gemaakt op basis van een wensbeeld, programma 
van eisen en burgerparticipatie daarover. In de investeringsplannen is al rekening 
gehouden met de kosten voor de uitvoering van het plan. Om kaalslag te 
voorkomen worden de maatregelen verspreid uitgevoerd in een periode van 
maximaal 10 jaar (2018 t/m 2027). Het vrijgeven van het voorbereidings- en 
uitvoeringskrediet is een bevoegdheid van de raad. Met dit raadsstuk wordt het 
plan van aanpak vastgesteld en een krediet vrijgegeven voor het uitvoeren van de 
maatregelen in de eerste 5 jaar.

Behandelvoorstel voor
commissie

De commissie Beheer wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 
voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 
raadsstuk in de raadsvergadering.

Relevante eerdere
besluiten

- Startbrief Bomen in Schalkwijk (2016/531365) besproken in de commissie beheer 
op 19 januari 2017
- Informatienota Inventarisatie en burseradvies Bomen in Schalkwiik (2017/25739) 
besproken in commissie beheer op 13 juli 2017.
- Vriieeven krediet bomen in Schalkwiik (2017/593653) besproken in de raad op 15
maart 2018.

Besluit College 
d.d. 30 oktober 2018

1. het college stelt het voorstel aan de raad vast.

de secretaris, de burgemeester,

Kenmerk: 2018/695678 1/4



Besluit Raad
d.d.... .2.9 NOV 2018
(wordt ingevuld door de 
griffie)

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders.

Besluit:
1. Kennis te nemen van het burgeradvies.
2. Het Plan van Aanpak voor de bomen in Schalkwijk vast te stellen.
3. Een krediet vrij te geven voor de voorbereiding en uitvoering van maatregelen

voor de bomen in Schalkwijk van €2.380.000,00 en de kosten te dekken uit het 
IP (GOB.73). "

1. Inleiding
Het is nodig om het bomenb^slfand in Schalkwijkfe verbeteren. Dat volgt uit een inventarisatie van 
het huidige bomenbestand en een burgeradvies dat in een bijzonder participatietraject (participatie 
door loting) is gemaakt. De commissie beheer is hierover geïnformeerd met een Startbrief en een 
Informatienota. Daarna is een programma van eisen en wensbeeld gemaakt en er is een tweede 
burgeradvies ontvangen (zie bijlage 1). Op basis hiervan is een plan van aanpak opgesteld (zie bijlage 
2). Met dit raadsvoorstel wordt het plan van aanpak vastgesteld en wordt een deel van het krediet 
voor de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen vrijgegeven. Na 5 jaar maken we de balans 
op en vragen we het resterende krediet aan.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. Kennis te nemen van het burgeradvies.
2. Het Plan van Aanpak voor de bomen in Schalkwijk vast te stellen.
3. Een krediet vrij te geven voor de voorbereiding en uitvoering van maatregelen voor de bomen in 

Schalkwijk van €2.380.000,00 en de kosten te dekken uit het IP (GOB.73).

3. Beoogd resultaat
Het beoogde resultaat is een duurzaam bomenbestand in Schalkwijk. Het doel van de aanpak is een 
blijvend groene wijk met een gezond, veilig en gevarieerd bomenbestand en een langere levensduur 
van de bomen in Schalkwijk. De belangrijkste prioriteiten zijn op dit moment het garanderen van de 
veiligheid en er voor zorgen dat bewoners tevreden zijn over hun leefomgeving. Daarnaast gaan we 
uit van op levensduur afgestemde groeiplaatsen zodat problemen in de toekomst voorkomen 
worden. Om kaalslag te voorkomen worden de maatregelen uit het plan van aanpak verspreid over 
een periode van 10 jaar uitgevoerd. Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk aan te sluiten bij lopende 
en nieuwe ontwikkelingen en projecten in de openbare ruimte.
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4. Argumenten
1. Het vrijgeven van een krediet is een bevoegdheid van de raad
Het gaat nu niet om regulier onderhoud, daarover zijn al afspraken gemaakt in de contracten voor 
dagelijks onderhoud. Het krediet is bedoeld voor extra werkzaamheden waarmee het bomenbestand 
duurzaam verbeterd wordt. In het Investeringsplan (2018-2022) is met een totale uitgave van 
€5.000.000,00 voor dit project rekening gehouden. In 2018 is al een krediet van € 120.000,00 
vrijgegeven.

2. Het besluit past in het ingezet beleid
Er wordt rekening gehouden met de HIOR en de SOR. Ook sluiten de maatregelen voor het 
verbeteren van het bomenbestand in Schalkwijk aan bij zowel de (nog vast te stellen) 
Bomenverordening Haarlem 2018 als het Bomenbeleidsplan. Bij de uitvoering van de maatregelen 
wordt rekening gehouden met lopende en toekomstige projecten. We willen immers voorkomen dat 
nu een boom geplant wordt die over een paar jaar weer moet worden weggehaald. Waar mogelijk 
wordt werk met werk gemaakt. Over de gehele doorlooptijd van het project (10 jaar) is de 
bomenbalans positief. Dat sluit aan bij de ambitie om 1700 bomen extra in Haarlem te planten.

3. Duurzaamheid
Een duurzaam en divers bomenbestand in Schalkwijk heeft een positief effect op de stedelijke 
ecologie. Bomen bieden bomen in de zomer bescherming tegen hittestress, zij bieden verkoeling 
door schaduwwerking en verdamping van water via de bladeren. Bovendien kunnen bomen positief 
bijdragen aan de luchtkwaliteit doordat zij C02 en fijnstof aan de lucht onttrekken. Bij de keuze van 
soorten wordt hiermee rekening gehouden. Hierbij is specifiek aandacht voor fruitbomen.

4. Communicatie en participatie
De betrokken partijen en belanghebbenden staan achter het voorstel voor het verbeteren van het 
bomenbestand in Schalkwijk. Dat bleek uit het participatietraject dat eerder in dit proces doorlopen 
is. De bomenwachters en wijkraden zijn geïnformeerd over het wensbeeld en over het voorgestelde 
maatregelenpakket om tot dat wensbeeld te komen. Ook onze onderhoudspartner, Spaarnelanden is 
bij het proces betrokken. De wijkraden verzoeken de gemeente nadrukkelijk om bij de plannen voor 
de Europaweg noord aandacht te hebben voor een groene inrichting en verbetering van de 
hoofdbomenstructuur.
Er is een bijeenkomst ('participatie-game') georganiseerd met als doel om na te denken hoe je als 
bewoners het beste besluiten kunt nemen over de bomen in de straat. En hoe je voorkomt dat buren 
tegenover elkaar komen te staan. De deelnemers hebben verschillende modellen verkend om te 
komen tot besluitvorming en daarover een advies uitgebracht aan de gemeente (zie bijlage 1).

5. Na 5 jaar maken we de balans op en vragen we het resterende krediet aan
Eind 2022 wordt de raad geïnformeerd over de besteding van het budget en de maatregelen die zijn 
uitgevoerd. Dan wordt ook vooruitgekeken naar de acties voor de komende 5 jaar en wordt 
voorgesteld het resterende krediet van € 2.500.000,00 vrij te geven.
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5. Risico’s en kanttekeningen
1. Het is belangrijk dat de juiste boom op de juiste plek staat
Over een periode van 10 jaar zijn er binnen dit proces meer bomen geplant dan gekapt. Dat betekent 
echter niet dat alle bomen één op één vervangen worden. In sommige straten gaan bomen weg 
omdat ze elkaar verdringen of te dicht op de woningen staan. In andere straten is juist ruimte voor 
extra bomen. Ook binnen de hoofdboomstructuur is ruimte voor een flink aantal bomen erbij.
Per locatie wordt afgewogen welke maatregel het beste bijdraagt aan de gewenste kwaliteit. Het 
huidige beleid biedt de mogelijkheid een kapvergunning af te geven als dat ten gunste van het 
algemeen belang is. Het verlenen van een kapvergunning is een bevoegdheid van het college.

In de (nog niet vastgestelde) bomenverordening is een afwegingskader geschetst om bomen te 
vervangen in het kader van overlast. Aanleiding voor het verlenen van een kapvergunning kan zijn:
a. Boom veroorzaakt schade aan bouwwerken
b. Boom is als risicoboom aangemerkt in de VTA lijst
c. Ernstige en meervoudige overlast; onderbouwd met een advies van een boomtechnisch 

deskundige.
d. Een in de wijk gedragen initiatief voor het verbeteren van de kwaliteit van het groen of het 

verminderen van de overlast.
Om de kwaliteit van het bomenbestand te verbeteren zal de gemeente dergelijke initiatieven starten. 
Overeenkomstig de nieuwe bomenverordening moet bij initiatieven het draagvlak bewezen worden 
met een enquête waarvan de minimale respons 50% is én minimaal 70% van de respondenten stemt 
vóór het initiatief. Voldoende betrokkenheid van omwonenden is een voorwaarde voor het slagen 
van dit proces.

6. Uitvoering
In het laatste kwartaal van 2018 starten de pilots met burgerparticipatie bij vervanging van bomen. 
Ook wordt gestart met inventariseren van de bomen met risico optakbreuk, ontbrekende 
straatbomen en (meervoudige) overlastsituaties. In 2019 wordt een flink aantal bomen gekapt, na 
participatie daarover. Het gaat om bomen met risico op takbreuk en bomen die overlast 
veroorzaken. In 2020 wordt een deel van deze bomen vervangen en zullen nieuwe straatbomen 
worden aangeplant. Andere belangrijke maatregelen zijn het vervangen van straatbomen met een 
slechte conditie, het verhelpen van problemen met boomwortels die de verharding opdrukken en 
het uitvoeren van dunningen in heestervakken die in de loop der jaren tot bosplantsoen zijn 
uitgegroeid. Bij het uitvoeren van maatregelen geldt de gebruikelijke besluitvorming en participatie 
met de direct omwonenden.

7. Bijlagen
Er zijn twee bijlagen:
1. Burgeradvies
2. Plan van Aanpak Bomen in Schalkwijk
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