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Vigerend beleid voor bomen 

Op dit moment heeft de gemeente Noordoostpolder het volgende beleid voor gemeentelijke bomen: 

❖ Beleidsplan openbare ruimte 2014-2024 (met aanvulling 2021) 

In het ‘Beleidsplan openbare ruimte (BOR)’ staat ons beleid voor de hele openbare ruimte (groen, 

bestrating, verlichting etc). Dit beleidsplan is de opvolger van o.a. het Groenbeleidsplan. Het 

beleid gaat uit van verschillen per gebied (centra, woonwijken, bossen/parken etc). Het varieert 

per gebied in gemeentelijke sturing en ruimte voor wensen van bewoners. Die variatie is 

gebaseerd op de functies van het gebied (wonen, natuur, ondernemen, verkeer etc). Daarnaast 

bevat het plan algemene standpunten voor groen en bomen, zoals: 

o Minimaal 75m2 gemeentelijk groen per woning in iedere kern; 

o Minimaal 10 m2 groen per woning in iedere woonstraat; 

o Bomen die worden aangeplant krijgen minimaal de groeiplaats volgens de richtlijnen van de 

KBB; 

o De gemeente zet zich in voor behoud van de biodiversiteit door meer verbindingen en meer 

soortenvariatie na te streven. Dat doen wij bij: 1. Aanleg&renovatie nieuwe wijken/gebieden, 

2. Samen te werken met andere partijen en 3. Bewoners te stimuleren hun tuin/terrein te 

vergroenen. 

Het Beleidsplan openbare ruimte (BOR) is door de gemeenteraad vastgesteld. Het loopt nog t/m 

2024. 

 

❖ Beleidsregel gemeentelijke bomen 

In de beleidsregel gemeentelijke bomen staat wanneer de gemeente wel/niet meewerkt aan een 

verzoek van bewoners om een gemeentelijke boom te kappen. Het is een juridisch document 

vanuit de bevoegdheid van het college om die afweging te maken. Dat is de bevoegdheid om 

privaatrechtelijke besluiten te nemen (i.d.g. als eigenaar van de boom). 

 

In de beleidsregel staat dat de gemeente terughoudend omgaat met het kappen van bomen die 

op een plek staan waar zij een gemeentebrede functie vervullen, zoals behoud van het landschap 

of een doorgaande verkeersroute. Op plaatsen waar de functie ‘wonen/leefbaarheid’ van de 

betreffende bewoners hoger is, geeft de beleidsregel meer ruimte om tegemoet te komen aan 

wensen vanuit bijvoorbeeld overlast. 

 

❖ Visie Buitenwegen (in wording) 

De Visie Buitenwegen wordt een plan waarin u, aansluitend bij het Mobiliteitsplan, keuzes maakt 

voor de inrichting van de buitenwegen (inclusief het groen langs de buitenwegen).  

 

❖ Omgevingsvisie (in wording) 

In de Omgevingsvisie kiest u de strategische koers voor de leefomgeving. Daarin past ook een 

visie op onderwerpen als natuur, klimaat en landschap. 

https://www.noordoostpolder.nl/beleidsplan
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR83734/1

