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B3. Tussendocument bomenstructuurvisie 
(collegebrief 20 september 2013) 
Dhr. Kelder (PvdD): 

• Vindt het een goed document. 
• Vindt het goed dat wordt ingezet op een verscheidenheid aan groen en aan bomen. Zo worden 

plagen beter bestreden. 
• Boomziektes worden bevorderd door monoculturen. Wat vindt het college? 
• Kan zich vinden in de gemaakte keuze om de visie uit te werken, maar betreurt het gebrek aan 

geld om de visie binnen een afzienbare termijn uit te voeren. 
Dhr. Prummel (Stadspartij): 

• Is het grotendeels eens met het standpunt van de PvdD. 
• Mist een passage over het ecologische belang van bomen, bessen en bloemen voor de dieren 

in de stad. Daar moet de focus liggen. 
• Wenst het college veel wijsheid bij het herplanten in verband met het voorkomen van 

monoculturen. De vraag is of het stedenbouwkundige uitgangspunt kan worden gehandhaafd 
en spreker hoopt dat de stadsecoloog een goede inbreng heeft. 

Dhr. Evenhuis (VVD): 
• Zegt dat Groningen een stad is met weinig bomen. 
• Is er al een oplossing voor de kastanjeziekte? Sommige ziektes zijn tijdelijk en de VVD is niet 

voor al te rigoureuze maatregelen om bijvoorbeeld kastanjes weg te saneren. 
Mw. Jongman (ChristenUnie): 

• Zegt dat de gemeente sinds 2002 al veel doet op het gebied van bomen. Het kan altijd beter 
met meer zeggenschap van bewoners en deskundigen. 

• Vindt de insteek om op bepaalde plekken meer te doen goed en wacht de mening van 
bewoners af. Het mag echter niet zo zijn dat er elders niets gebeurt. 

Mw. Copini (D66): 
• Kan zich vinden in de visie en de richting waarin wordt gewerkt. 
• Vraagt een toelichting bij de keuze voor extra aandacht voor de ‘hitte-eilanden’ en de 

aandachtswijken. D66 vindt het beter de focus te richten op wijken met weinig gebruiksgroen. 
Dhr. Moes (PvdA): 

• Vindt het plan er goed uitzien. Er wordt adequaat ingegaan op bomenziektes en plagen. 
• Vindt het verstandig in te zetten op diversiteit aan bomen, zeker wat betreft de singels en de 

vervanging van de kastanjes. 
• Vindt dat naast de binnenstad ook andere wijken aandacht moeten krijgen. Een voorbeeld is de 

Berlageweg. Ook in andere wijken is veel aan de hand. 
• De singels: is het vervangen van kastanjes te combineren met andere omgevingsgerichte 

maatregelen? Dit bespaart kosten. 
• Het onderhoudsbudget voor planmatige vervanging: is het college bereid in de toekomst 

financieel gezien rekening te houden met onderhoud van bestaande en nieuw geplante bomen? 
Kan dit via het meerjarenbudget? Wat zijn de gevolgen voor het bomenbestand als het budget 
beperkt blijft tot 300.000 euro? 

Mw. Kuik (CDA): 
• Vindt het een helder document, is het eens met het betrekken van bewoners bij de aanpak van 

de kastanjeziekte en is het eens met de prioritering. 
Mw. Klein Schaarsberg (Student en Stad): 

• Sluit zich aan bij wat al is gezegd en vindt het goed om met een wensbeeld te werken. 
• Is het eens met de opmerking van de PvdD over diversiteit. 

Dhr. Van der Veen (GroenLinks): 



•  Kan zich in grote lijnen vinden in het document en is het eens met de opmerkingen van de 
PvdA. Ook voor bewoners zijn werkbezoeken interessant. 

Mw. Temmink (SP): 
• Sluit zich grotendeels aan bij de woordvoering van Student en Stad en is tevreden over het feit 

dat de mening van bewoners wordt gevraagd. 
Wethouder Seton: 

• Is het eens met de PvdD dat het stimuleren van biodiversiteit goed is. Dit kan ziektes 
voorkomen. De vraag is welke keuze raad en college maken als bewoners het anders zien. 

• Schetst het vervolg: het college stelt een definitief document op. Dit gaat over de komende 
tien jaar. Daarin kan het college ingaan op het dilemma dat ontstaat als bewoners iets anders 
willen dan in de visie staat. 

• Essentaksterfte: het college is zich bewust van de ernst ervan. 
• Kastanjeziekte: de ziekte is nog niet onder controle. Het college zit er bovenop. 
• Geeft uitleg over het budget van 300.000 euro. Dit was altijd bedoeld voor vervanging en 

onderhoud, maar daalt vanwege de kosten van de kastanjeziekte. Het budget is daarom niet 
volledig toereikend. De in de binnenstad geplaatste bomen vallen onder dat budget. 

• De vraag van de heer Moes: als rekening gehouden moet worden met onderhoud en 
vervanging van alle bomen is extra budget nodig. 

• Gaat in op de vraag over de ecologische waarde: de stadsecoloog is steeds betrokken. In 
gewone situaties kan er niet altijd rekening mee worden gehouden. Dat zou te veel kosten. 

• Gaat in op de suggesties voor de singels: met de bewoners wordt gesproken over de bomen en 
de ondergrond. In het definitieve stuk komt de wethouder erop terug. 

• Zegt dat de visie de richting aangeeft. In de praktijk kunnen er redenen zijn ervan af te wijken. 
• Legt uit dat de keuze voor aandachtswijken is gebaseerd op het aspect gezondheid. 
• Heeft al tegen bewoners rond de Berlageweg gezegd dat direct na de singels wordt begonnen 

met De Hunze. De oplossing komt dus in het plantseizoen 2014. 
• Antwoordt op een vraag van de heer Kelder dat de begrotingsbehandeling het juiste moment is 

om het budget en meer middelen aan de orde te stellen. 
De voorzitter: 

• Stelt vast dat de wethouder voldoende informatie heeft ontvangen om de definitieve 
bomenstructuurvisie op te stellen. 

 


