
Vraag 1 – Als het snoeien van fruitbomen jaarlijks wordt uitgevoerd, in plaats van tweejaarlijks, wat zijn dan de 
extra kosten? 
De extra kosten voor het jaarlijks snoeien van de fruitbomen worden geraamd op € 14.760 voor ieder jaar dat de 
fruitbomen extra gesnoeid worden. 
Deze kostprijs is gebaseerd op het tarief van de Avri en het huidige aantal fruitbomen. Als we in de 
vervangingsopgave meer fruitbomen willen gaan planten, dan zullen de kosten dus ook evenredig extra toenemen 
als de snoeifrequentie naar 1 x per jaar gaat.  
 
Vraag 2 – Kan onderzocht worden of er subsidiemogelijkheden / cofinanciering mogelijk is voor het herplanten 
van bomen? 

De mogelijkheden voor cofinanciering en/of subsidies zijn zeer beperkt of met grote onzekerheid aanwezig. Naar 

verwachting kan in een gunstig scenario slechts een fractie van de investeringskosten voor de omvormingen en 

vervangingen worden gesubsidieerd. Vanwege deze grote onzekerheid is het niet verstandig om hier nu al 

voorschotten op te nemen. Aanvragen worden wel in gang gezet en meevallers zullen gerapporteerd worden in de 

voortgangsrapportage. 

 

De volgende subsidie en co financieringsmogelijkheden zijn onderzocht. 

1. Regiodeal/deltafonds: mogelijkheid voor cofinanciering             

o Of voldaan wordt aan criteria is onzeker, verkenning volgt.  

2. Stikstofmaatregelen 

o https://www.weekbladwestbetuwe.nl/nieuws/algemeen/987732/gelderland-eerste-

stikstofmaatregelen-in-de-zomer          Dit verwijst naar: 

o https://landschapsbeheergelderland.nl/100-000-bomen-en-struiken/ 

o Actie sluit vóór definitieve vastelling van groenbeleid. 

o Is gericht op het leveren van planten voor hagen (€ 0,25 ct/st). Dit strookt niet met de 

noodzakelijke omvormingen/kostenbesparingen. 

o Is gericht op het planten van schaduwbomen, uitsluitend in een (te kleine) plantmaat 10-12 (€ 

7,50/stuk)           

o Het mag niet ingezet worden voor herplantverplichtingen 

o Actie is uitsluitend voor particuliere eigenaren  

3. Meerbomen.nu   

o https://meerbomen.nu/over-de-actie/ 

o Gaat uit van het verplanten van gratis zaailingen (uit te steken uit de natuur). 

o Niet geschikt als inzet omvorming en vervanging van laan en parkbomen in de openbare ruimte 

4. Compensatie door provincie laten uitvoeren waarbij gemeente ruimte (percelen/bermen) beschikbaar 

stelt.   

o Niet geschikt als inzet voor omvorming en vervanging omdat de ruimte waar we zelf onze 

herplant verplichting moeten uitvoeren schaars is.  

5. Innovatiefonds voor versterking biodiversiteit.    

o https://www.samenvoorbiodiversiteit.nl/wp-content/uploads/2020/06/Samen-voor-

Biodiversiteit-Innovatiefonds-Criteria.pdf       

o Of voldaan wordt aan criteria is onzeker, verkenning volgt 

6. Landschap en biodiversiteit 

o https://www.gelderland.nl/Subsidies/landschap-en-biodiversiteit        

o Gesloten, mogelijk in oktober 2020 nieuwe ronde. 
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