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Raadsvergadering d.d.: 9 september 2008 agendapunt 12 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 5 augustus 2008 
 
Onderwerp: Bomenstructuurplan als onderdeel van het bomenplan 
 
Portefeuillehouder: Dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar:  M.Teekens 
Doorkiesnummer:  0592-266959 
E-mail adres:  m.teekens@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit: Instemmen met de inhoud van het Bomenstructuurplan als onderdeel 

van het modulair op te stellen Bomenplan. 
 
Bijlagen:  
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Samenvatting (ter inzage) 
- Module Bomenstructuurplan, eindconcept (ter inzage) 
- Nieuw Bomenstructuurplan voor de gemeente Tynaarlo (ter inzage) 
 
 

TOELICHTING 

Inleiding 

Eén van de facetplannen van Beheer Openbare Ruimte (BOR) betreft het Bomenbeleid en is als zodanig 
benoemd in het Collegeprogramma 2006-2010. Het maakt hier dan ook onderdeel van uit. 
 
Op 30 november 2004 heeft het college, tezamen met de bijbehorende Plan van Aanpak, besloten het 
Bomenbeleid in de vorm van een Bomenplan modulair op te zetten. Het plan omvat acht modules 
waarvan één (kapverordening) door de gemeente zelf is voorbereid en één op dit moment in 
voorbereiding is (gemeentelijke lijst van Monumentale bomen).  
Samen met een extern bureau zijn de twee belangrijkste modules voorbereid. Het gaat daarbij om de 
‘Basismodule’ (visiemodule), vastgesteld op 31 januari 2006 door uw college en door de Raad op 28 
februari 2006, en de nu ontwikkelde module ‘Bomenstructuurplan’. Tezamen vormen zij als het ware de 
‘kapstok’ om het totale bomenbeleid aan op te hangen.  
 
Het belangrijkste uitgangspunt van onze gemeente met betrekking tot bomenbeleid is in het 
bomenstructuurplan als volgt gedefinieerd: 'De gemeente Tynaarlo koestert haar groene karakter door 
beleid en beheer rond bomen af te stemmen op het landschappelijk, natuurlijk en historisch raamwerk, 
passend binnen de normen van de huidige tijd'.  
Conform het vastgestelde Plan van Aanpak is op basis van o.a. inventarisatie van alle relevante gegevens 
m.b.t. het gemeentelijke bomenbestand en het afnemen van interviews op bestuurlijk-/ambtelijk en 
belangengroepniveau (POP-Groen en IVN), het bijgevoegde Bomenstructuurplan opgesteld.  
 

Financiële consequenties 

Niet van toepassing 
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Advisering 

Het Bomenstructuurplan is tot stand gekomen in samenwerking met: 
-  Bureau Groeninzicht 
-  Drie IVN werkgroepen Eelde/Paterswolde, Vries en Zuidlaren 
-  Stichting POP-Groen 

Gevraagd besluit 

Instemmen met de inhoud van het Bomenstructuurplan als onderdeel van het modulair op te stellen 
Bomenplan. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
H. Kosmeijer, loco-burgemeester. 
 
 
mr. P. Post, secretaris. 


