
Amendement         

Agendapunt: 2021/118 

Onderwerp : Programmabegroting 2022 

Datum : 9 november 2021 

Ingediend door de fractie(s) :  ChristenUnie 

__________________________________________________________________________   

De raad van de gemeente West Betuwe op dinsdag 9 november 2021 in vergadering bijeen, ter 

behandeling van de programmabegroting 2022.   

Besluit:   

De volgende beslispunten toe te voegen: 

5a. Het Groenbeheerplan voor wat betreft het bomenbeheer aan te passen, door als beleids-

uitgangspunt te nemen géén bomen te kappen vanwege kostenbesparingen. Dit gewijzigde 

beleidsuitgangspunt bij de jaarlijkse evaluatie als zodanig aan de gemeenteraad voor te leggen, met 

inbegrip van de financiële consequenties van deze aanpassing; 

5b. Een bedrag van € 44.000 structureel in de meerjarenbegroting mee te nemen, zijnde 50% van de 

verwachte kosten; ruimte te laten voor een marge van 25% van de kosten en die indien nodig te 

verantwoorden in de Bestuursrapportage en het restant voor de dekking te vinden in de besparing 

op het niet rooien van bomen; alles gedurende de looptijd van het groenbeheerplan tot 2025. 

 
En gaat over tot de orde van de dag.   

Getekend:   

ChristenUnie, Fred Temminck  ____________________________  

Mede ondertekend door: 

Dorpsbelangen, Henk de Man  __________________________________ 

 

SGP, Lourens van Bruchem  __________________________________ 

 

PvdA, Richard Hoogveld  __________________________________ 

 

VVD, Frank Broedelet   __________________________________ 

 

GroenLinks, Andrea Zierleijn  __________________________________ 

 

CDA, Dittie van Zee   __________________________________   

 

 



Griffie West Betuwe: uitslag stemming Totaal 

Voor       

     

Tegen       

     

Aangenomen / Verworpen 

 

 

Toelichting: 

In het groenbeheerplan, thema bomen 2021 – 2025 staat het volgende opgenomen: “Dit beheerplan 

wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd op basis van het vigerende beleid en wet- en regelgeving, 

de praktijk ervaringen, ontwikkelingen in het vakgebied, input uit de kernagenda, 

wensen/initiatieven van inwoners.” 

Bij het opstellen van het uitvoeringsplan bomenbeheer blijkt dat de consequenties een grote impact 

hebben op de leefomgeving en veel inwoners verontrust. 

De komende 5 jaar zouden 13000 bomen gerooid worden en daarnaast komen nog de aantallen van 

de dijkverzwaring 600 voor GoWa en 2050 voor TiWa. Dit zijn veelal volwassen bomen. Herplant 

betreft jonge bomen en compenseert maar gedeeltelijk in aantal. 

Grote bomen tonen de landschappelijke kwaliteit en hebben een grote waarde op velerlei gebied. 

Bomen spelen een belangrijke rol bij klimaatadaptatie. Denk aan het tegengaan van het 

broeikaseffect, de CO2 opslag, de effecten tegen de hittestress, de gunstige invloed op de 

waterhuishouding, de biodiversiteit, etc. Kortom, bomen zijn van levensbelang voor mens en dier. 

Zonde om al deze kwaliteiten die gedurende decennia in onze gemeente zijn ontstaan, verloren te 

laten gaan door te kappen. Vervolgens kost het jaren om een boom uit te laten groeien tot 

volwassen boom. We moeten dus wel zeer zwaarwegende redenen hebben om gezonde oudere 

bomen te kappen. Die reden mag geen financiële reden zijn. Investeren in de kwaliteit van onze 

directe leefomgeving is geen vrijblijvende zaak, maar onze dure plicht. Voor nu en voor de toekomst. 

In antwoord op schriftelijke vragen blijkt dat 4075 vitale bomen behouden kunnen worden als daar 

voor onderhoud een structureel budget voor is van € 87.938. Daar tegenover staat dat het rooien van 

bomen wordt uitbesteed, en niet rooien zal dus over de eerste jaren een aanzienlijke 

kostenbesparing opleveren.  

Met dit amendement willen wij de ongewenste effecten repareren en het kappen van vitale 

bomen beperken. De heroverweging van het beleid maakt het nodig om de werkelijke kosten 

inzichtelijk te maken en in de structurele begroting dekking te zoeken. 

 


