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Geachte heer, mevrouw. 

Op uw LTA staat aangegeven dat wij in 2013 een nieuw bomenstmctuurplan zullen 
opstellen. In de 'evaluatie boombeheer 2012' (brief met kenmerk SB13.3456026) 
hebben wij u hierover geinformeerd. In de vergadering van uw raadscommissie Beheer 
en Verkeer op 13 maart 2013 hebben wij toegezegd u te informeren over de planning 
van de actualisatie van het bomenstmctuurplan. In deze brief geven wij deze planning. 
Eerst lichten wij toe wat wij als belangrijkste wijzigingen in het nieuwe 
bomenstmctuurplan voor ogen hebben ten opzichte van het huidige plan. 

Meer zeggenschap bewoners 
In het huidige bomenstmctuurplan is weinig mimte voor inbreng van bewoners. Het 
beeld per straat is tot op detailniveau vastgelegd. Dit betekent dat bewoners weinig 
zeggenschap hebben over de bomen in hun straat. In de uitvoering ervaren zowel de 
bewoners als wij dit als te weinig flexibel. Daarom willen wij kijken naar 
mogelijkheden om bewoners meer zeggenschap te geven. Dit past ook goed binnen 
onze speerpunten uit het collegeprogramma om mensen meer zeggenschap te geven 
over hun leefomgeving. 

Duurzame structuur 
Daamaast willen we ons meer gaan richten op een duurzame stmctuur. Thema's die 
daarbij horen zijn dejuiste boom op dejuiste plaats, continuTteit in de hoofdstmctuur, 
kwaliteit boven kwantiteit en het vergroten van de biodiversiteit in verband met 
risico's op ziekten. Door toepassing van een meer gevarieerd sortiment verwachten wij 
dat nieuwe boomziekten en insectenplagen zich minder snel verspreiden. Op deze 
manier hebben boomziekten een minder grote impact op de bomenstmctuur en op het 
budget. Het is goed mogelijk dat we steeds vaker zullen kiezen voor de aanplant van 
verschillende boomsoorten in e^n straat. 
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Planning 
Inmiddels is een ambtelijke projectgroep 'bomenstmctuurplan' in febmari 2013 
gestart met de actualisatie van het bomenstmctuurplan. Zij hebben de afgelopen 
maanden voomamelijk gewerkt aan het actualiseren van de hoofdstmctuur gebaseerd 
op de thema's hoofdwegen, water, cultuurhistorie en parken en pleinen. Tot na de 
zomer werken zij aan het actualiseren van de nevenstmctuur. Wij verwachten dat dit in 
September 2013 resulteert in een conceptplan. Dit willen wij in oktober 2013 ter 
discussie aan uw raadscommissie Beheer en Verkeer voorleggen. Vervolgens leggen 
wij het geactualiseerde bomenstructuurplan voor aan de bewoners van de stad tijdens 
verschillende inloopbijeenkomsten per stadsdeel. De maanden november en december 
gebmiken wij voor het uitwerken van het bomenstmctuurplan. Wij verwachten de 
actualisatie in januari 2014 te kunnen vaststellen en in febmari 2014 aan uw raad te 
kurmen voorleggen. 

Herplant singels en de Hunze 
Voomitlopend op de vaststelling van het nieuwe bomenstmctuurplan maken wij een 
plan van aanpak voor herplant op de singels. In onze brief van 18 april 2013 
'resultaten voorjaarsinspectie 2013 kastanjeziekte' hebben wij u hierover 
geinformeerd. Dit plan voor herplant zullen wij ter discussie aan u voorleggen tijdens 
een open atelierbijeenkomst. Voor een goede beeldvorming zullen we de bijeenkomst 
beginnen met een wandeling langs de singels. Zo kunt in de praktijk zien welke impact 
de kastanjeziekte heeft op het beeld van de singels. U ontvangt separaat een 
uitnodiging voor de atelierbijeenkomst. 

Niet alleen aan de singels hebben wij kastanjes moeten kappen. Ook in de wijk de 
Hunze zijn de gevolgen van de kastanjeziekte zichtbaar. De bewonersvereniging 'de 
Hunze van Starkenborgh' heeft ons gevraagd nieuwe bomen te herplanten op de 
opengevallen plekken aan de Berlageweg. Wij willen onze ervaring, die wij hebben 
opgedaan bij het maken van een herplantplan voor de singels, gebmiken voor het 
nemen van (herplant)maatregelen bij de gevelde kastanjes in de rest van de stad. We 
verwachten in het najaar van 2013 in samenspraak met de bewonersvereniging en 
omwonenden een plan voor herplant voor de Hunze te kuimen maken. 

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geinformeerd. 
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