
 

 
Geacht college van Burgemeester en Wethouders, 
 
Op de website van de gemeente Beverwijk wordt aangegeven dat de gemeente bijhoudt 
hoeveel bomen er gekapt worden en hoeveel nieuw aangeplant. Deze administratie wordt de 
Bomenbalans genoemd. “De Bomenbalans geeft inzicht in hoeverre het aantal gekapte 
gemeentebomen in evenwicht is met het aantal geplante bomen. In 2003 is gestart met het 
opstellen van de bomenbalans. Dit wordt jaarlijks herhaald om vooral op de langere termijn te 
kunnen sturen. Het resultaat van de balans is treffend. Een negatief saldo valt meteen op, 
zolang daarvoor een goede verklaring is, mag dat geen probleem zijn. Het instrument speelt 
een belangrijke rol in de communicatie naar de burgers toe. Bewoners krijgen jaarlijks een 
overzicht hoeveel bomen zijn gekapt en aangeplant en ook in welke gebieden dit is gebeurd. 
Het instrument laat zien dat de gemeente bewust met bomen omgaat” (Bomenbeleidsplan 
Beverwijk, 2010). 
 
Eerder diende SamenBeverwijk een motie in om het aantal bomen in Beverwijk structureel te 
vergroten. Dit deden wij omdat wij streven naar een groener Beverwijk en een balans niet 
voldoende vinden. De motie werd helaas niet aangenomen, o.a. omdat het college aangaf dat 
er wordt gewerkt aan een nieuw ‘Bomenbeleidsplan’. Daarnaast gaf het college aan dat 
Beverwijk zich houdt aan de herplantplicht van één op één. SamenBeverwijk trekt de laatste 
uitspraak in twijfel. Binnenstedelijke ontwikkelingen hebben namelijk grote invloed gehad op 
de groene ruimte en het aantal bomen binnen de gemeente Beverwijk. Daarnaast merken wij 
en verschillende inwoners met ons dat het verdwijnen van bomen duidelijk zichtbaar is en 
onzichtbaar is of en waar bomen zijn terug gekomen.  
 
Op basis van de bovenstaande informatie hebben wij de volgende vragen opgesteld: 
 

1. Hoeveel bomen zijn er in de periode 2014-2018 gekapt?  
2. Hoeveel bomen zijn er in de periode 2014-2018 geveld door natuurlijke oorzaken, 

zoals vorst- en stormschade? 
3. Hoeveel bomen zijn er in de periode 2014-2018 geplant. 
4. De gemeente Beverwijk voert een herplantplicht van één op één. In hoeverre heeft de 

gemeente zich hieraan gehouden in de periode 2014-2018? 
5. Mocht uit de bovenstaande antwoorden blijken dat, in de periode 2014-2018, het 

aantal gekapte gemeentebomen niet in evenwicht is met het aantal geplante bomen. 
Wat gaat het college dan doen om ervoor te zorgen dat dit evenwicht wordt hersteld?  

 
Ik verneem graag z.s.m. uw antwoorden op de hierboven gestelde vragen.  
 
Alvast dank. 
 
 
Alex van Luijn 
SamenBeverwijk 

Schriftelijke vragen ex Artikel 41 Regelement van Orde 
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