
 

 
 

Schriftelijke vragen aan het college 
Ex. artikel 47 Reglement van orde van de raad  

 
 

 
 
Nummer:  …. - ..                                                                       (In te vullen door de raadsgriffie) 
 
Datum: 6 - 10 - 2020 
 
Aan de voorzitter van de raad 
 
Steller:  Harun Keskin (PvdA) 
 
Onderwerp: Right to Challenge in relatie tot groenbehoud 
 

 
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 

1. Hoeveel bomen worden er per jaar gekapt als gevolg van een ziekte?  
2. Wordt er voor de betreffende bomen ook direct hetzelfde aantal terug geplant? 
3. Zo nee, hoe lang duurt het gemiddeld, eer de bomenkap gecompenseerd is? 
4. Ingrepen om bomen te redden zijn volgens de in het artikel genoemde deskundigen, weinig 

succesvol. Hoeveel reddingsoperaties heeft de gemeente Amersfoort in de afgelopen jaren 
uitgevoerd en welk deel ervan succesvol gebleken? 

5. Hoe lang duurt en wat kost het behandelingstraject (gemiddeld) voor een zieke boom, waar 
doorgaans door de controleur wordt geadviseerd om deze te kappen? 

6. Wordt in de overweging hierboven door de controleur ook meegenomen, dat het jaren 
duurt, voordat het ter compensatie geplaatste stekje, dezelfde omvang krijgt als de 
omgekapte boom? 

7. Wordt in de overweging hierboven door de controleur ook meegenomen, dat het duizenden 
Euro’s kost om een vergelijkbare boom op dezelfde plaats terug te plaatsen?  

8. Is het college bereid de Raad en de stad te informeren over de exacte veiligheidsrisico’s, 
mede in relatie tot de risico’s die zich doorgaans voordoen wanneer het stormt en ook 
gezonde bomen dan een risico vormen? 

9. Is het college bereid te onderzoeken in hoeverre de buurt wil helpen om bij te dragen aan 
de reddingsoperatie van de boom?  
 

 
Toelichting 
 
Regelmatig komt het voor dat bewoners niet blij zijn met de kap van bomen. Recentelijk is daar 
onderstaand geval bij gekomen dat bewoners zelfs een actie zijn gestart ten behoeve van het 
behoud van een monumentale boom. 
 
Bewoners hebben er vaak alles, dan wel veel voor over om bomen in het bijzonder en groen in het 
algemeen te behouden. In het kader van de Right to Challenge (uitdaagrecht) het mogelijk is voor 
buurtbewoners om bepaalde taken van de gemeente over te nemen als zij denken het slimmer, 
beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Al jaren worden de ambities met betrekking tot de 
Right to Challenge omarmd, echter heeft het in de praktijk weinig voeten in de aarde gekregen.  
Deze casus ten behoeve van het redden van deze boom zou bij uitstek de burger dichter bij de 
overheid kunnen brengen indien beide partijen bereid zijn de benodigde stappen te ondernemen. 
 
https://www.ad.nl/amersfoort/rivierenbuurt-amersfoort-start-reddingsactie-voor-90-jarige-zieke-
kastanjeboom-niet-meteen-de-zaag-erin~a3865646/  

 

https://www.ad.nl/amersfoort/rivierenbuurt-amersfoort-start-reddingsactie-voor-90-jarige-zieke-kastanjeboom-niet-meteen-de-zaag-erin%7Ea3865646/
https://www.ad.nl/amersfoort/rivierenbuurt-amersfoort-start-reddingsactie-voor-90-jarige-zieke-kastanjeboom-niet-meteen-de-zaag-erin%7Ea3865646/

	Schriftelijke vragen aan het college
	Ex. artikel 47 Reglement van orde van de raad


