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De bomen in de gemeente
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Geachte leden van de raad
Hierbij willen wij u informeren over de toestand van de bomen in de gemeente. De aanleiding hiervoor is
tweeledig. Uit inspecties blijkt dat het bomenbestand in de gemeente door droogte en ziektes een zware
tijd doormaken. We ontkomen niet aan onderhoudsmaatregelenmet een behoorlijke impact in de
openbare ruimte. Gelijktijdig heeft een inspectie en actualisatie plaatsgevondenvan particuliere
waardevolle bomen voorkomend op de lijst "waardevolle bomen gemeente Coevorden".
Inleiding
De bomen in de gemeente worden regelmatig geïnspecteerd. Hieruit blijk dat de afgelopen jaren op
steeds meer plekken bomen het zwaar hebben. De droogte van de afgelopen jaren speelt hier in een
belangrijke rol. Door de droogte worden bomen zwakker en krijgen daardoor minder weerstand. Wat tot
gevolg heeft dat schimmels en ziektes steeds meer kans hebben om bomen te infecteren. Wij lopen
hierdoor het risico dat bomen omwaaien of takken uit de kronen breken.
Lijst waardevolle particuliere bomen.
Niet alleen de bomen die op gemeentegrond staan hebben het zwaar. Onze invloed op het behoud van
bomen van onze inwoners beperkt zich tot het verlenen of weigeren van kapvergunningen en het
subsidiëren van onderhoud aan de door ons als waardevol aangemerkte bomen.
De aanvragen voor een kapvergunning worden getoetst aan o.a. de gemeentelijke bomenverordening.
Sinds 2002 heeft de gemeente Coevordeneen door het college vastgestelde lijst waardevolle bomen.
Deze lijst is opgesteld om bomen die op particulier terrein staan en grote waarde hebben voor de
omgeving extra te beschermen.Om op de lijst geplaatst te worden moeten bomen voldoen aan bepaalde
criteria. Ze moeten minimaaiSO jaar zijn, een toekomstverwachting hebben van 10 jaar of meer en
voldoen aan minimaal één van onderstaande specifieke criteria. Het gaat om de volgende criteria:
• Zijn ze vervangbaar
• Esthetische waarde ( beeldbepalend)
• Habitus ( kroonvorm)
• Cultuurhistorische waarde
• Ecologische waarde
• Dendrologische waarde ( zeldzame boom)
• Educatieve waarde.
Eigenarenvan bomen die op de lijst staan kunnen subsidie krijgen voor het onderhoud. Indien voor
bomen die op de lijst staan een kapvergunning wordt aangevraagd wordt deze in principe geweigerd,
tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.

Actualisatie

en inspectie.

De huidige lijst was niet meer actueel. Daarom is door een onafhankelijk deskundige een nieuwe
inventarisatie gedaan. De bomen zijn op nieuw beoordeeld op de bovenstaande criteria en visueel
geïnspecteerd op veiligheid en onderhoudstoestand. Bomen die niet meer voldeden aan de criteria of in
de loop van de jaren zijn gekapt (met vergunning) zijn van de lijst gehaald. Ook zijn er zijn nieuwe
bomen toegevoegd. Totaal zijn er 265 bomen van de lijst afgevoerd. Er zijn 341 nieuwe bomen op de lijst
geplaatst. In de nieuwe vastgestelde lijst zijn nu 3514 bescherming waardige bomen opgenomen op ca.
1100 locaties.
communicatie
Alle eigenaren zijn middels een informatie brief ingelicht. Er zijn zeven zienswijzen ingebracht tegen het
plaatsen van de boom / bomen op de lijst. Er is geconcludeerd dat de zienswijzen geen aanleiding geven
om af te zien van het plaatsen van de betreffende bomen op de lijst. De belanghebbenden kunnen,
binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van het besluit tot vaststelling van de lijst waardevolle
bomen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij het college.
Aanpak en uitvoering van noodzakelijk onderhoud aan gemeentelijke bomen
In het snoeiseizoen 2020/ 2021 zal op diverse plaatsen het reguliere snoeiwerk plaatsvinden. Het gaat
om het snoeien van laanbomen en windsingels. Door dit onderhoud uit te voeren worden de risico's
weggenomen en voldoen wij aan onze zorgplicht. Op de meeste locaties voldoet het reguliere onderhoud.
Er zijn echter twee straten waar een reguliere ingreep niet voldoet, hier is een forse ingreep noodzakelijk.
Daarnaast staan er op diverse verspreide locaties dode bomen.
Locaties waar regulier onderhoud niet voldoet
1. De Burgemeester Legroweg: de kastanjes hier zijn erg slecht. Er loopt hier echter nog een
ecologisch onderzoek dat in de loop van 2021 wordt afgerond. Er zal moeten worden afgewacht wat
de resultaten van dit onderzoek zijn. De werkzaamheden moeten worden afgestemd met de
aanbevelingen uit de rapportage van het onderzoek en zullen naar verwachting niet eerder kunnen
worden uitgevoerd dan najaar 2021. Dit betekent dat de Burgemeester Legroweg niet kan worden
meegenomen in het huidige snoeiseizoen en dat hier het komende jaar risico's worden gelopen. Het
is mogelijk om de risico's te beperken door dit seizoen de kronen te snoeien maar dit betekent dat er
twee keer kort achter elkaar werkzaamheden moet worden uitgevoerd. Dit geeft extra overlast voor
de bewoners en bovendien een onevenredige kosten verhoging. Ook komt het niet geloofwaardig
over om het ene jaar bomen te snoeien die het volgende jaar wellicht gekapt worden. Daarom is
besloten de Burgemeester Legroweg in het najaar van 2021 aan te pakken zodat alle
werkzaamheden in één keer kunnen worden uitgevoerd. Om de risico's te beperken zal het komende
jaar extra aandacht worden besteed aan de boom inspecties hier. Als geconstateerd wordt dat er
acuut gevaar is zal er worden ingegrepen. Daarnaast staat in de planning om langs de burgemeester
Legroweg graskeien aan te brengen. Om de overlast voor omwonenden en het verkeer te beperken
is het de bedoeling om ook deze werkzaamheden te combineren met het boom onderhoud.
2. De Burgemeester ten Holteweg: De eiken hier staan erg dicht op elkaar. Door de droogte en
onderlinge concurrentie loopt de conditie van de bomen sterk terug. Het de bedoeling om een forse
dunning uit te voeren. We verwachten hiermee dat de conditie van de te handhaven bomen toe
neemt.
3. Diverse locaties: Gebleken is dat dit jaar door de droogte veel bomen zijn afgestorven. Uit een
rondgang door de gemeente is gebleken dat er 175 bomen op diverse locaties dood zijn. Deze
leveren gevaar op voor de openbare ruimte. De bomen worden zo spoedig mogelijk verwijderd.
Herplant
Er zullen zoveel mogelijk bomen worden herplant. In veel windsingels is in de loop der jaren de onder
beplanting in meer of mindere mate verdwenen. Om de landschappelijk waarde terug te brengen en de
biodiversiteit te vergroten wordt daarom in de windsingels nieuw bosplantsoen (struiken) aangeplant.
Hoogachtend het college van
burgemeester en wethouders van Coevorden
de burgemeester

