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Het raadslid de heer Kapteijns heeft op 16 februari 2017 een brief met daarin twaalf vragen aan de
voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.
Naar aanleiding van recente berichtgeving op Omroep West en op Laatmijstaan.nl is onduidelijkheid
ontstaan over de omvang van bomenkap in Den Haag. Omdat bomenkap een onderwerp is dat erg
leeft bij veel bewoners van Den Haag en omdat de fractie van GroenLinks haar standpunten wil
baseren op feiten, stelt GroenLinks onder vermelding van artikel 30 van het reglement van orde, de
volgende vragen:
1.

Is het college bekend met het bericht van Omroep West (3/2/17) waarin de gemeente stelt dat er
in 2016 in totaal 1.376 bomen gekapt zijn in Den Haag?* Graag een toelichting.

Ja. Omroep West heeft de gemeente gevraagd om informatie ter voorbereiding op dit bericht.
2.

Is het college bekend met het bericht (en bijlage) van LaatMijStaan.nl (15/2/17 ) waarin wordt
gesteld dat er in 2016 kapvergunningen zijn verleend voor 5.681 bomen?* Graag een
toelichting.

Ja, het college heeft hier kennis van genomen, maar is niet betrokken bij de inhoud.
3.

Kan het college het grote verschil in deze aantallen (1.376 bomen versus 5.681 bomen)
verklaren en toelichten? Graag een toelichting.

Het college herkent het getal 5.681 niet. Zie verder het antwoord op vraag 5.
4.

In een voorlichtingsfilmpje van de gemeente wordt gesteld dat er gemiddeld per jaar ca. 2.000
straatbomen gekapt of verwijderd worden. Hierbij zou het gaan om ca. 500-700 bomen die
gekapt worden i.v.m. projecten, 100-300 bomen die gekapt of verwijderd wegens storm en
1100-1400 bomen die het einde van hun levenscyclus bereiken. Kan het college toelichten op
basis waarvan de genoemde aantallen berekend zijn? Waarvan is dit precies een gemiddelde?
Graag een toelichting.

Het betreft een voorlichtingsfilm die voor Hagenaren en andere geïnteresseerden op hoofdlijnen
elementen uit het bomenbeleid van de gemeente toegankelijk maakt. De genoemde aantallen geven op
basis van onze ervaring een beeld van de omvang van het aantal straatbomen dat jaarlijks vervangen
moet worden.
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5.

Kan het college bevestigen dat het door Omroep West genoemde aantal van 1.376 gekapte
bomen in Den Haag in 2016 correct is? Gaat het hier uitsluitend om straatbomen? Zijn bomen
die gekapt of verwijderd zijn wegens ziekte of sterfte hierin meegenomen? Zijn bomen die
gekapt zijn wegens storm hierin meegenomen? Zijn alle bomen die gekapt zijn wegens projecten
hierin meegenomen? Graag een toelichting.

Het door Omroep West genoemde aantal van 1.376 gekapte bomen is correct en betreft straatbomen
die in 2016 door regulier beheer als gevolg van bijvoorbeeld ziekten, sterfte, gevaarlijke situaties zijn
verwijderd en is inclusief stormschade. Dit aantal is exclusief gekapte bomen als gevolg van projecten.
6.

Kan het college de raad een overzicht verstrekken van het totaal aantal gekapte straatbomen
per jaar voor de afgelopen vijf jaar (2012, 2013, 2014, 2015 en 2016)? Graag een toelichting.

Het aantal straatbomen dat jaarlijks moest worden gekapt als gevolg van ziekten, sterfte, gevaarlijke
situaties en stormschade, wordt jaarlijks gerapporteerd in de Programmarekening. Voor 2012 waren
dit 1.360 stuks, in 2013 1.325 stuks, in 2014 1.350 stuks, in 2015 1.485 stuks en in 2016 1.376 stuks. De
herplant voor deze bomen wordt doorgaans binnen één jaar uitgevoerd.
7.

Kan het college de raad ook een overzicht verstrekken van het totaal aantal bomen van
particulieren waarvoor een kapvergunning is verleend is de afgelopen vijf jaar (2012, 2013,
2014, 2015 en 2016)? Graag een toelichting.

Voor 2012 en 2013 werden de gegevens over kapvergunningen niet apart bijgehouden. Vanaf 2014 is er
wel informatie bijgehouden en daaruit kwam naar voren dat in 2014 aan particulieren een
kapvergunning is verstrekt voor ca. 1.300 bomen, in 2015 voor ca.1.200 bomen en in 2016 ook voor ca.
1200 bomen.
8.

Kan het college de raad een overzicht verstrekken van het aantal gekapte straatbomen de
afgelopen vijf jaar wegens:
- ziekte of sterfte
- storm
- projecten? Graag een toelichting.

Inzake ziekte, sterfte of storm verwijzen wij naar vraag 6. Met betrekking tot straatbomen die in het
kader van projecten gekapt dienen te worden, bijvoorbeeld bij wegreconstructies, rioolvernieuwing of
kadevervanging, is geen overzicht beschikbaar omdat het daadwerkelijke moment van kap en herplant
niet wordt bijgehouden. De uitvoering van een project duurt meestal niet langer dan een jaar en de
vervangende bomen worden direct in het eerstvolgend plantseizoen geplant.
9.

Kan het college de raad een overzicht verstrekken van het totaal aantal straatbomen in Den
Haag in de afgelopen vijf jaar (2012, 2013, 2014, 2015 en 2016)? Graag een toelichting.

Ja, ook deze aantallen worden jaarlijks gerapporteerd in de Programmarekening. In 2012 bedroeg het
aantal straatbomen 115.900, 2013 116.100, 2014 116.300, 2015 116.500 en in 2016 116.650 stuks.
10. Kan het college de raad een overzicht verstrekken van het totaal aantal straatbomen die geplant
zijn per jaar in de afgelopen vijf jaar (jaar (2012, 2013, 2014, 2015 en 2016)? Graag een
toelichting.
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Ja , het aantal straatbomen dat is aangeplant wordt ook jaarlijks gerapporteerd in de
Programmarekening. In 2012 1.425 stuks, 2013 1.442 stuks, 2014 1.361 stuks, 2015 1.337 stuks en 2016
1.390 stuks. Zie verder antwoord op vraag 8.
11.

Kan het college bij het aantal straatbomen die geplant zijn in de afgelopen vijf jaar specificeren
wat de onderverdeling is tussen:
- vervanging van straatbomen die gekapt of verwijderd zijn wegens ziekte, sterfte, storm of
projecten (herplant)
- de plant van extra bomen (additionele plant)? Graag een toelichting

Iedere gekapte straatboom wordt overeenkomstig beleid vervangen door een nieuwe boom. Daarnaast
kan er bij projecten sprake zijn van een positieve bomenbalans en worden er in het kader van diverse
vergroeningsprojecten en extra inzet van het college (zie halfjaarbericht 2016, RIS 295084) in de stad
extra bomen geplant. Uit het antwoord op vraag 9 kan worden afgeleid dat het aantal straatbomen
toeneemt, ook dit jaar is dit de inzet van het college.
12. Er was lange tijd sprake van een achterstand in de herplant (dus de openstaande plantgaten).
Kan het college de raad een overzicht verstrekken van de omvang van deze achterstand per jaar
voor de afgelopen vijf jaar? Graag een toelichting.
Gekapte straatbomen worden doorgaans binnen één jaar vervangen. In tegenstelling tot de suggestie
uit de vraag is er geen sprake van een achterstand, maar is enige werkvoorraad noodzakelijk voor een
efficiënt werkproces (doel tussen 800- 1.000 stuks, zie ook RIS 280307). Het aantal openstaande
standplaatsen bedroeg in 2012: 1.128 stuks, 2013: 895 stuks, 2014: 780 stuks, 2015: 928 stuks en
2016: 914 stuks.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
Annet Bertram

Pauline Krikke

*http://www.omroepwest.nl/nieuws/3342828/Waar-of-niet-waar-worden-er-in-Den-Haag-meer-bomen-gekapt
*http://www.laatmijstaan.nl/messages/geen-1-376-maar-5-681-bomen-weg-in-2016/
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