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Kenmerk

Proces Bomenbeheerpla n

3620L/36203

Geachte raadsleden,

De vaststelling van het Bomenbeheerplan door het college en aansluitend een presentatie aan de
gemeenteraad stond oorspronkelijk voor eind 2Ot7 gepland. Met deze brief informeren wij u over de
stand van zaken en het vervolgtraject.

Stand van zaken
Het Bomenbeheerplan was eind 2Ot7 in eerste concept gereed. Na ambtelijke en bestuurlijke
beoordeling werd echter geconcludeerd dat het document in deze vorm niet rijp was voor behandeling
in het college. De wens is om de omgeving in het Bomenbeheerplan een grotere rol te geven. Enerzijds
door de omgeving (burgers, stichtingen als Stichting Groen Weert) meer te betrekken bij het
vaststellen van hun rol binnen het bomenbeheer. Anderzijds door het afwegingskader rondom
plaatsen, beheer en rooien van bomen (meer) in overeenstemming te laten zijn met de functionaliteit
van de omgeving. Als voorbeeld van dat laatste wordt bezien of de overlastmatrix, waar mee bepaald
wordt of een boom gerooid kan worden wanneer deze overlast veroorzaakt, nog aansluit bij de huidige
inzichten.

Bomenbeleidsplan

Het Bomenbeleidsplan is door de gemeenteraad vastgesteld in 20L2. Het bomenbeheer wordt
uitgevoerd op basis van de uitgangspunten van dat beleidsplan. Uit reacties en meldingen van burgers
en ondernemers is duidelijk geworden dat het wenselijk is om de huidige opzet van het beleidsplan te
evalueren, te herijken en wellicht op onderdelen aan te passen. Het beleidsplan vormt immers de basis
voor het beheersplan. Door het Bomenbeleidsplan, waar nodig, te actualiseren wordt er een goede en
actuele combinatie gemaakt tussen beleid en uitvoering.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Vervolgstappen en planning

Als volgende stap wordt nagegaan welke aanpassingen van het Bomenbeheerplan en het
Bomenbeleidsplan noodzakelijk zijn. Naar verwachting kan in de tweede helft van 2018 de
gemeenteraad geïnformeerd worden over de inhoud van beide plannen. Een eventuele aanpassing van

het beleidsplan wordt ter besluitvorming aan uw raad voorgelegd. Het Bomenbeheerplan wordt, na

vaststelling door het college, ter kennisname aan u aangeboden. Vanwege de planning volgens de

raadskalender is er geen eerder moment om de plannen in goed uitgewerkte vorm aan u voor te
leggen.

Door meer tijd te nemen voor het opstellen van het Bomenbeheerplan en een eventuele âanpasslng
van het Bomenbeleidsplan, zien wij de mogelijkheid om het beheer en het beleid van bomen in de

gemeente Weert een betere positie te geven in relatie tot de omgeving. Dit leidttot meerduidelijke
uitgangspunten voor burgers, ondernemers en stichtingen, waarbij er een goede balans is tussen het
streven om Groenste Regio te zijn (en te blijven) en anderzijds het woon- en leefgenot voor de

Weertenaren.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman
gemeentesecretaris
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