
Sfeerverslag samenspraakbijeenkomst Bomenbeleid   
 
Op dinsdag 1 oktober vond de samenspraakbijeenkomst over het bomenbeleid plaats in De Sniep.  
Hier vind u het sfeerverslag van de bijeenkomst. Het betreft geen woordelijk verslag, maar geeft wel 
een goed beeld van de avond.  
Tot 14 oktober was de mogelijkheid om een reactie te geven op het bomenbeleid. Alle reacties zijn 
verzameld en worden van een reactie voorzien. Ook wordt gekeken of de aangedragen ideeën en 
suggesties over het concept bomenbeleid meegenomen kunnen worden in de versie van het 
bomenbeleid die het college aan de gemeenteraad aanbiedt. Naar verwachting neemt het college 
hier half november een besluit over. Vanaf half november vindt u het samenspraakverslag op deze 
webpagina. 
 

Datum:  01-10-2019  

Tijd:      19.30 – 21.30 uur 

Locatie: De Sniep 

Aanwezig: ruim 110 personen (bewoners, raadsleden, externe bomencommissie, wethouder 

Groeneveld en medewerkers van de gemeente Zoetermeer). 

 

Wat ging er aan vooraf? 
In 2015 heeft een groep inwoners een burgerinitiatief ingediend om het bomenbeleid aan te 
passen. Deze groep vroeg om meer aandacht voor inwoners die overlast ervaren, een 
transparante belangenafweging vanuit de gemeente en een heldere communicatie over 
bomen (onderhoud). Dit initiatief heeft geleid tot een raadsbesluit in 2017 om het 
bomenbeleid aan te passen. Deze samenspraakbijeenkomst van 1 oktober gaat over het 
aangepaste – concept- bomenbeleid. 
 

Programma  
 

Inloop en koffie  

Welkom 

 

Anouschka Laheij 

(dagvoorzitter) 

Openingswoord  Wethouder Jakobien 

Groeneveld in gesprek met 

Anoushka Laheij 

Toelichting door gemeente: 

- Wat is er met de opbrengst gedaan?  

- Wat is het vervolg? 

- Vragen? 

Marieke van Bemden, Annet 

Muller 

Afsluiting plenaire gedeelte en uitleg en opzet 

thema tafels 

Anoushka Laheij 

Gesprekken (infomeel) bij thematafels: 

1. Burgerinitiatief 

2. De groene stad 

3. Leefbaarheid en veilig 

Specialisten gemeente 

Externe Adviescommissie 

Bomen 

Initiatiefnemers burgerinitiatief 



“Het is niet zo dat mensen 
die overlast hebben geen 
bomenknuffelaars zijn. Ik wil 
dat even verduidelijken!” - 

Bewoner 

4. Boombescherming 

5. Externe Adviescommissie Bomen 

 

Einde programma Anoushka Laheij 

 
 

Avondverslag 

Anouschka Laheij was de externe voorzitter van de avond. Zij vroeg een aantal deelnemers 

naar hun ervaringen met het bomenbeleid en kreeg onder andere de volgende reacties:  

 
 “Bomen leveren een bijdrage aan een prettige leefomgeving. Anderzijds is het zo dat 

het levensgenot aangetast wordt bij ernstige schaduwoverlast.”  
 “Gemeente moet beter luisteren naar klachten. Dat zien wij onvoldoende terug in het 

bomenbeleid.” 
 “Hoop dat nieuwe bomenbeleid bijdraagt aan goede leefomgeving“ 

 
In het gesprek met wethouder Groeneveld benadrukte zij dat het maken van 
belangenafwegingen niet gemakkelijk is en dat er tegengestelde belangen kunnen zijn als 
het gaat om bomen. Waar de een veel overlast kan ervaren van de boom voor zijn deur, kan 
een ander juist enorm veel van die boom genieten. Hoe ga je hier als gemeente mee om? 
De gemeente heeft een bouwopgave voor de komende 10 jaar in de stad. Het kan gaan 
voorkomen dat er op bepaalde plekken in de stad bomen weg moeten omdat daar woningen 
gebouwd worden. Dat betekent dat er bomen voor terugkomen op een andere plek of dat er 
stedelijk groen voor terugkomt. Denk bijvoorbeeld aan groene gevels en daken of 
binnentuinen. De wethouder brengt ook adoptiegroen onder de aandacht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“We leven in 2019 en 
we kunnen nu op een 
mooie manier stad en 

groen balanceren.” -  
Jakobien Groeneveld 



 
 
 
Na het korte gesprek met de wethouder was er een inhoudelijke presentatie over het 
bomenbeleid door de betrokken ambtenaren. Hieronder leest u de vragen die zijn gesteld 
naar aanleiding hiervan en de reactie van de gemeente daarop.  
 

Vraag Reactie gemeente 

De volgende zaken worden gemist in het nieuwe 
bomenbeleid: 

1. Minimale afstand gemeentebomen 
van erfgrens; 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

2. Rekening houden met boomsoort die 
geplant wordt. 
 

 
3. Er wordt nu alleen vanuit overlast 

aspect bekeken. Er wordt niet 
gekeken naar meerdere overlast 
aspecten. Kan er geen 
puntensysteem gehanteerd worden 
als er meerdere overlastaspecten 
spelen; 

 
 
 
 
 
 
 

4. Takken van gemeentebomen die 
boven erfgrens hangen zouden 
gesnoeid moeten worden. 

 

 
 
De minimale afstand van bomen van de 
gemeente tot de perceelsgrens staat in de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De 
minimale afstand is nu 0,50 meter tot de 
erfgrens.  
In het te actualiseren Handboek Openbare 
Ruimte (HOR) worden de gewenste afstanden tot 
de perceelsgrens voor nieuwe situaties 
opgenomen en de keuze van de boomsoorten.  
 
 
Iedere locatie voor het planten van bomen is 
uniek, hier wordt zeker rekening mee gehouden 
 
 
Wanneer een boom zorgt voor meerdere 
overlastaspecten, kan dit worden voorgelegd aan 
de externe Adviescommissie Bomen. In het 
bomenbeleid spreken we dan over meervoudige 
problematiek. Omdat naast de overlastaspecten   
ook gekeken wordt naar andere aspecten, zoals 
locatie en, levensverwachting van de boom, 
maakt de externe adviescommissie een 
zorgvuldige belangenafweging die ze vastleggen 
in een advies. Daarom wordt geen 
puntensysteem gehanteerd, maar een 
onafhankelijk advies gevraagd. 
 
 
Alleen als takken tegen gevels aankomen, 
worden deze door de gemeente gesnoeid.  

Wat te doen als er een gasleiding omhoog wordt 
gedrukt door wortels gemeentebomen? 

Ontstaat er een onveilige situatie dan wordt er 
ingegrepen. Vermoedt u dat er sprake is van een 
onveilige situatie? Dan kunt u een melding doen 
via de website van de gemeente. 
www.zoetermeer.nl  
 

Jaren terug hebben bewoners ook een enquête 
ingevuld dus waarom nu weer samenspraak? 

Dit betrof een “enquête” van ZO Zoetermeer, die 
heeft geleid tot het burgerinitiatief. 
 
Voor het aanpassen van het bomenbeleid is op 
meerdere manieren input gevraagd van 
bewoners. Deze is gebruikt bij het aanpassen 
van het bomenbeleid. De samenspraak nu is 
bedoeld om iedereen de mogelijkheid te geven 
om hierop te reageren.  
 

http://www.zoetermeer.nl/


Kunnen jullie het transplanteren van bomen ook 
opnemen in het nieuwe bomenbeleid? 

Een synoniem voor transplanteren is verplanten 
van de boom. Bij een zogeheten 
boomeffectrapportage wordt er ook gekeken of 
een boom te verplanten is. In het advies van de 
externe Adviescommissie Bomen wordt deze 
optie soms ook meegenomen. 
 

Voorstel om aandacht te besteden aan 
vervangingsplan en wat doen we aan te grote 
bomen? 

Er wordt op stadsniveau geen vervangingsplan 
voor alle bomen opgesteld. Wel maakt het 
vervangen van bomen onderdeel uit van het 
meerjaren programma Groot Onderhoud bomen. 
Deze wordt jaarlijks opgesteld en uitgevoerd. Dit 
programma komt tot stand door een combinatie 
van factoren. Dit zijn onder andere meldingen 
vanuit de burgers, informatie vanuit de 
wijkbeheerder en data welke verkregen wordt uit 
de boomveiligheidscontrole (BVC).  
 
Vanuit deze data wordt er gekeken naar de 
gebreken, afwijkingen, risico’s, 
veiligheidsmaatregelen en ziekte en aantasting. 
Aan de hand van deze elementen wordt de 
afweging gemaakt om er een project van te 
maken welke op het programma komt.  
 

Is het advies van de externe Adviescommissie 
Bomen leidend voor het college en kan het 
college afwijken van het advies? Kan het advies 
bindend zijn? 

Het advies van de externe Adviescommissie 
Bomen is niet bindend. Het college mag afwijken 
van het advies van de commissie. In de praktijk 
gebeurt dit nauwelijks. 

Er wordt veel geld uitgegeven aan het herstellen 
van straatwerk door wortelopdruk. Kan dit niet 
voorkomen worden? 

In nieuwe situaties waar bomen worden 
aangeplant wordt gelet op de groeiplaats van 
bomen. Door de juiste groeiplaats te creëren 
wordt worteldruk in de toekomst zo veel mogelijk 
voorkomen. 
 

De ene boom veroorzaakt meer overlast dan een 
andere. Kan hier geen puntensysteem voor 
worden opgesteld? 

Wanneer er sprake is van meerdere 
overlastaspecten veroorzaakt door een boom, 
kan dit worden voorgelegd aan de externe 
Adviescommissie Bomen. In het bomenbeleid 
spreken we dan over meervoudige problematiek. 
De commissie kijkt ook naar de soort boom. 
 

Wordt de externe Adviescommissie Bomen voor 
of na de vergunning om advies gevraagd? 

De commissie wordt vooraf om advies gevraagd. 
Het college kan het advies dan overnemen. Als 
er sprake is van een advies met betrekking tot 
kappen of rigoureus snoeien, dient er een 
omgevingsvergunning aangevraagd te worden. 
De omwonenden worden ook op de hoogte 
gebracht van de situatie, zodat zij op tijd 
eventueel bezwaar kunnen maken.  

 
 
  



Overige opmerkingen  

Het beleid van de gemeente is rigide en strak. Overlast kan divers zijn, maar alles wordt apart 
bekeken.  

Soms geeft commissie (externe Adviescommissie Bomen) advies maar worden de bewoners verder 
aan het lijntje gehouden (Spectrumsingel). 

Slechte ervaringen met de gemeente. Hoopt tijdens de bijeenkomst op ruimte om te luisteren naar 
overlast. 

Gemeente moet zich houden aan gemaakte afspraken. Ze zeggen ja maar doen nee. 

Positieve ervaringen met gemeente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het plenaire gedeelte konden de bewoners verder praten aan thematafels over de 
onderwerpen burgerinitiatief,  de groene stad, externe Adviescommissie Bomen, 
leefbaarheid & veilig en boombescherming. Zo’n 30 bewoners kwamen praten bij de tafels 
met de ambtenaren en er werd onderling tussen bewoners ook veel gesproken. Na afloop 
konden aanwezigen een samenvatting van het nieuwe bomenbeleid en infographic 
meenemen. Er was ter plekke gelegenheid om een reactieformulier in te vullen op papier of 
via een Ipad. Ook werd meegegeven dat het mogelijk is om tot 14 oktober online een reactie 
te geven via www.zoetermeer.nl/bomen.  
 
Vervolg 
Alle reacties en opmerkingen over het  
bomenbeleid worden verzameld en van  
een antwoord voorzien. Waar mogelijk  
worden de reacties meegenomen in de  
definitieve versie van het bomenbeleid  
en ter besluitvorming aan het college  
voorgelegd. Het volledige  
samenspraakverslag is vanaf half  
november te vinden op  
www.zoetermeer.nl/bomen.  
 
 

http://www.zoetermeer.nl/bomen

