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Weert,  

  

  

Onderwerp : vragen over bomenactie 

Uw kenmerk :  

Ons kenmerk : 1566899/1566901 

  

  

Beste mevrouw Beenders, 

 
U heeft aanvullende vragen gesteld over de bomenactie. Hierbij ontvangt u de 
antwoorden.  
 
Vraag 1: 
Op grond van welke bepaling of regel vindt het college dat het bevoegd is om geld uit het 
stedelijk groenfonds te gebruiken voor de aankoop van boompjes die gratis worden 
uitgedeeld? 
 
Antwoord:  
Allereerst merken we op dat de Voorziening stedelijk groenfonds volledig wordt gevoed 
door derden in verband met ruimtelijke ontwikkelingen. De Voorziening is bedoeld voor 
vergroening in het stedelijk gebied. Deze vergroening vindt meestal plaats in de 
openbare ruimte, maar het is ons inziens juist goed als vergroening (incidenteel) ook 
plaatsvindt op particuliere percelen. Zo kunnen de inwoners ook bijdragen aan 
vergroening als compensatie voor ruimtelijke ontwikkelingen die voor verdere verstening 
zorgen en dit draagt bij aan bewustwording.  
 
Vraag 2: 
Klopt het dat het stedelijk groenfonds bestemd is voor groenprojecten in het stedelijk 
gebied die zijn genoemd in de structuurvisie 2025?  
 
Antwoord:  
Nee, dit klopt niet helemaal. In de Structuurvisie Weert 2025 is aangegeven dat er een 
fonds stedelijk groen zou worden ingericht en dat er groenprojecten zouden worden 
benoemd. Wel zijn als voorbeeld genoemd: uitvoering bomenbeleidsplan, ontwikkeling 
groene parels: stadspark, groene verbinding Weert-West, vergroening in de wijken 
Keent, Groenewoud en Boshoven, (Tijdelijk) wijkpark Leuken, routes stationszone en 
groene ruimte rondom KEC. Dit fonds moest dus nog ingericht worden toen de 



Structuurvisie Weert 2025 was vastgesteld op 11 december 2013. Niet duidelijk was 
destijds of en hoe dit zou gaan functioneren. Het fonds moest tenslotte gevuld worden 
met bijdragen van derden. Het was met name een financieel verhaal. De financiële 
inrichting heeft uiteindelijk in 2015 plaats gevonden.  
 
Vraag 3:  
Wat is de inhoudelijk grondslag of motivering van het College om aangezien er geen 
andere financiële voorziening is waar deze actie kan worden ondergebracht, het stedelijk 
groenfonds hiervoor te gebruiken? 
 
Antwoord:  
Net zoals bij de beantwoording van de vragen 1 en 2 is er geen tegenstrijdigheid met het 
benutten van middelen uit het Stedelijk Groenfonds. Het vergroenen van particuliere 
tuinen, schoolpleinen, tuinen van zorgcentra en bedrijfsterreinen draagt bij aan de 
algemene vergroening van Weert. Dit is zo ook verwoord in het bomenbeleidsplan.   
Het bomenbeleidsplan beperkt zich niet alleen tot het openbare domein, dit heeft ook 
betrekking op particuliere percelen. De bomenactie kan beschouwd worden als uitvoering 
van het bomenbeleidsplan.  
 
Vraag 4:  
Bent u het met ons eens dat hier sprake is van willekeur en dit kan leiden tot willekeur? 
 
Antwoord:  
Nee, we zijn het er niet mee eens dat hier sprake is van willekeur. Afwegingen worden 
altijd zorgvuldig gemaakt.  
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Anouk Cramers 
Teamleider Ruimtelijke Ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 
 


