
          
 
Motie Massale bomenkap en de wijze waarop 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 maart 2011, gehoord de 
beraadslagingen, 
 
Constaterende dat, 
 

• Er in Woerden en de kernen de afgelopen maanden veel bomen zijn gekapt; 

• Er veel verontwaardiging en onbegrip is in de samenleving over deze massale kap 
van bomen; 

• De communicatie hierover naar de samenleving gebrekkig heeft plaatsgevonden; 
soms te vroeg, soms te laat en ook vaak helemaal niet; 

• Bijvoorbeeld de wijk- en dorpsplatforms hierover op geen enkele wijze zijn 
geïnformeerd en geconsulteerd; 

• Het groene aanzien van Woerden en de kernen op een aantal plaatsen is aangetast 
en het vertrouwen in de lokale overheid is beschadigd; 

 
Overwegende dat, 
 

• Volgens informatie het Bomenplan 2002-2012 hierbij grotendeels leidend is geweest; 
• De daarin gestelde doelen/streefwaarden niet over 10 jaar zijn uitgesmeerd maar in 

het voorlaatste jaar (2011) van dit leidende plan zijn gerealiseerd; 
• Deze manier van uitvoering impliceert dat enerzijds de kosten van kap en aanplant 

onevenredig op de IBOR begroting van 2011 drukken maar ook de gefaseerde 
vervanging/vernieuwing van het bomenbestand geweld aan doen; 

• In de Gemeenteraad van Woerden herhaaldelijk discussies zijn gevoerd over het 
bomenbestand in Woerden en het omgaan hiermee; 

• Het huidige groenbeleid aan herijking toe is en er duidelijke kaders moeten komen; 
 
Draagt het college op, 

• In het vervolg de communicatie professioneel op te pakken en de samenleving 
intensief te betrekken bij een dergelijke grote optische groenoperatie; 

• De wijk- en dorpsplatforms hierbij te betrekken en ook een belangrijke stem te geven; 
• Alsnog met wijk- en dorpsplatforms in gesprek gaan om te bezien waar eventuele 

gewenste herplant kan plaatsvinden dit najaar of komend voorjaar van 2012 op 
plaatsen waar te grote kaalslag heeft plaatsgevonden (Voorbeelden; de Dorpsstraat 
en de Molenbuurt in Harmelen, de Bloemenbuurt in Woerden); 

• In goede samenspraak met de Raad voor 1 januari 2013 werkbare kaders te 
ontwikkelen voor het gemeentelijk groenbeleid; 

 
 
 



En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Woerden, 24 maart 2011 
 
Jaap van der Does, D66 
Fractie van het CDA 
Fractie Inwonersbelangen                                    
 


