
 

 

 

 
Verzoek tot agendering tijdens een commissievergadering  
 

 

 
Onderwerp: beleid gemeentelijke bomen Noordoostpolder 
 

 
Indiener voorstel: Anjo Simonse (ChristenUnie-SGP) 
 
Ondersteuners voorstel: Hylke Hekkenberg (GroenLinks), Bert-Jan Aling (ONS) en Jos Bus (CDA)  
(afspraak is dat er minimaal twee andere fracties een agenderingsvoorstel ondersteunen)   
  

 
Commissie: Woonomgeving                       Datum: 28 november 2022 
 

 
Aanleiding 
Onlangs is door het college besloten een aantal grote bomen aan de Peppellaan te kappen in verband 
met de veiligheid. Dit besluit willen we niet op inhoud bespreken, maar aangrijpen om in het algemeen 
te kijken in hoeverre de beleidsregel gemeentelijke bomen Noordoostpolder dient te worden 
geactualiseerd. Het inzicht in het belang van bomen is de afgelopen decennia namelijk groter 
geworden. Niet alleen de CO2 afvang, maar ook het vasthouden van water, voorkomen van 
hittestress, het bevorderen van biodiversiteit en het belang van een groene omgeving voor ons brein 
bevestigen dit.  
 

 
Doel bespreking  
De commissie beeldvormend te informeren over het belang van bomen en hiervoor een bomenexpert 
uit te nodigen tijdens de vergadering met als doel in de commissie te bespreken of het huidige beleid 
moet worden geactualiseerd. 
 
Deze expert verzoeken in te gaan op in ieder geval de volgende onderwerpen: 

• Belang van bomen met het oog op biodiversiteit en energietransitie. 

• Maatregelen veiligheid bomen en definitie (on)veilige bomen. 

• Zonnepanelen op woningen versus belang van bomen (die voor schaduw zorgen). 

• Overlast voor bomen door middel van ziekte, blad, vogels (o.a.). 

• Noodzaak al dan niet actief water geven. 

• Benoemen en waarderen van risico’s in de openbare ruimte. 

• (Landelijke) ontwikkelingen bomenkap. 

• Belang van bomen voor de inrichting van wijken. 

• Advies met het oog op toekomst van huidig gemeentelijk beleid.  
 

 
Beschrijf wanneer de bespreking naar uw mening succesvol is verlopen 
De commissie beeldvormend is geïnformeerd over het belang van bomen aan de hand waarvan de 
gemeenteraad kan bepalen of het huidige gemeentelijke beleid moet worden geactualiseerd.  
 

 
Wat verwacht u van het college 

• Vakspecialist advies laten geven over een te vragen bomenexpert. 

• Informatie over de stand van zaken vigerend en (eventuele ontwikkelingen) toekomstig beleid 
voor de gemeente Noordoostpolder.  

 

 
 

https://raad.noordoostpolder.nl/documenten/Informatie-uit-college/D05-00-Nota-Polulieren-Peppellaan.pdf
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR83734


 
Voorgestelde wijze van bespreking: 

 
- Korte toelichting op het agendaverzoek door de indiener(s) 
- Nadere informatie door het college 
- Onderlinge discussie 
- Samenvatting door indieners en conclusies 
- Conclusie door de voorzitter  
 

NB. Aan de informatieverstrekking en de informatie-uitwisseling worden geen besluitvormende of 
bindende uitspraken ontleend. 
 

 


