Motie Bomenfonds
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De gemeenteraad van Emmen, in vergadering bijeen op 7 en 10 november 2011,
Constaterende dat
1.

de raad in het najaar van 2011 de bomenverordening heeft vastgesteld;

2.

Er in de verordening geen herplantplicht is opgenomen;

Overwegende dat:
-het wenselijk is in aanvulling op de verordening een voorziening te treffen voor positieve maatregelen t.a.v.
bomen in de vorm van een gemeentelijk bomenfonds inzake de herplantplicht;
Verzoekt het college:
- In januari 2012, of zo spoedig mogelijk daarna, de raad een voorstel voor te leggen voor een reglement
voor een gemeentelijk bomenfonds, waarbij het aangehechte reglement van de gemeente Brunssum als
voorbeeld kan worden gebruikt (zie bijlage) waarbinnen herplant dient te geschieden jaarlijks via een
informatiebrief aan de raad te doen toekomen.
en gaatlover tot de orde van de dag.

lit
Jan Dijkgraaf, fractievoorzitter GroenLinks
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Voorbeeld Bomenfonds (gemeente Brunssum)
Artikel 1. Toepassingsbereik van het Bomenfonds
a. Het Bomenfonds op van toepassing op in de Bomenlijst benoemde individuele bomen
met een stamdiameter van minimaal
cm alsmede bomen met een stamdiameter van
minimaal
cm, staande in de voortuin van in de Bomenlijst genoemd percelen binnen de
groenstructuur.
b. Uitsluitend een natuurlijk of rechtspersoon die krachtens een persoonlijk of zakelijk recht
het feitelijke gebruik heeft van perceel of boom zoals genoemd in de Bomenlijst, kan aan
het Bomenfonds deelnemen.
Artikel 2. Inkomsten van het Bomenfonds.
Het Bomenfonds heeft de volgende inkomsten:
a.

gelden betaald door deelnemers aan het Bomenfonds. De jaarlijkse bijdrage is € 75,per boom.

b.

Een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage in het fonds

c.

Storting van compensatiegelden indien een monumentale- of beeldbepalende boom
geveld dient te worden
om bouw- of civieltechnische ontwikkelingen mogelijk te maken.

d.

Sponsoring.

e.

Storting van schadeclaims in geval van schade toegebracht aan het gemeentelijk
bomenbezit

f.

Rente-inkomsten over de onder a t/m e bedoelde gelden.

Artikel 2. Uitgaven ten laste van het Bomenfonds.
Ten laste van het Bomenfonds komen de navolgende uitgaven: a. Boomonderhoud,
bestaande uit:
- driejaarlijkse inspectie van de kwaliteit van de boom;
- driejaarlijkse kroonsnoei (wegnemen dood hout, herstel- en stabilisatiesnoei);
- boomchirurgische maatregelen en standplaatsverbetering. De gemeentelijke bijdrage wordt
nader door het
College bepaald op basis van werkelijk te maken kosten.
b. Herstel van schade, toegebracht aan het gemeentelijk bomenbezit.
c. Planten van bomen ingevolge in het fonds gestorte compensatiegelden.
Artikel 4. Procedure tot deelname in het Bomenfonds.
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a.

De bezitter van een in de Bomenlijst genoemde boom geeft schriftelijk te kennen dat
hij/zij wenst deel te nemen aan het Bomenfonds en verplicht zich telkenmale
gedurende driejaren aan het fonds deel te nemen.

b.

De eigenaar van een in de Bomenlijst genoemd perceel, draagt een boom met
minimaal een stamdiameter van 40 cm en staande in een voortuin, voor tot deelname
in het Bomenfonds. De gemeente beoordeelt of de boom voldoende vitaal en
beeldbepalend is om in het Bomenfonds te worden opgenomen.

c.

Met de deelnemers aan het Bomenfonds wordt een overeenkomst gesloten waarin
worden geregeld: de jaarlijkse financiële bijdrage, de door de gemeente te leveren
prestatie alsmede de aansprakelijkheid voor de boom.

d.

Voor bomen welke na 2010 voor het fonds worden aangemeld, geldt dat de gemeente
de boom opneemt nadat achterstallig onderhoud ten laste van de eigenaar is
weggewerkt ("O-beurt").

Artikel 5. Beheer van het Bomenfonds.
1.

De Gemeenteraad beheert het Bomenfonds en besluit over de uitgaven welke niet
specifiek in het Bomenfonds worden vermeld.

2.

Voor deze uitgaven uit het Bomenfonds neemt de Gemeenteraad geen beslissing
alvorens advies te hebben ingewomien bij de Commissie Ruimte en Techniek.

Artikel 6. Wijziging of opheffing van het Bomenfonds.
De Gemeenteraad kan slechts tot opheffing besluiten indien alle verplichtingen,
voortkomende uit de afgesloten overeenkomsten, zijn nagekomen.
Artikel 7. Delegatie bevoegdheden aan Burgemeester en wethouders.
De Gemeenteraad delegeert de uitvoering van haar taken in het kader van dit reglement aan
Burgemeester en wethouders van Emmen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van De Raad voornoemd,
,voorzitter.
,griffier.

