
AMENDEMENT 5 van 2022
Hogere ambitie bomen 

via griffie@velsen.nl 

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 43 Reglement van Orde een 
amendement, met als onderwerp 'Hogere ambitie bomen', indienen met betrekking tot het 
raadsvoorstel 'Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037', zaaknummer 3598-2022, behorende bij 
agendapunt 13 van de raadsvergadering van 3 maart 2022.

Het amendement luidt als volgt:

De Raad van de gemeente Velsen

constateert dat:
- in het voorliggende Bomenbeleidsplan 2022-2037 een ambitie wordt voorgesteld van 0,3 

bomen per inwoner als norm bij nieuwe ontwikkelingen;
- dit overeenkomt met het huidige gemiddeld aantal gemeentelijke bomen per inwoner voor 

de gemeente als geheel;
- alleen in IJmuiden, alwaar het op 0,18 ligt, dat gemiddelde niet wordt gehaald;
- in het voorliggende Bomenbeleidsplan 2022-2037 wordt voorgesteld om het aantal 

gemeentelijke bomen in tien jaar tijd 3% te laten toenemen, hetgeen overeenkomt met 
ruim 600 bomen;

- op dit moment 2% van de gemeentelijke bomen in Velsen in slechte conditie verkeert of 
dood is, hetgeen overeenkomt met ruim 400 bomen, die dus zullen wegvallen;

overweegt dat:
- in het voorliggende Bomenbeleidsplan de ambitie staat opgenomen het aantal 

gemeentelijke bomen in Velsen te vergroten;
- een gemiddeld aantal bomen van 0,3 per inwoner geen ambitie voor het vergroten van het 

aantal bomen inhoudt, maar slechts voor het behoud van het huidige gemiddelde;
- om tot een toename van 3% te komen de 2% bomen die zullen wegvallen moeten worden 

gecompenseerd;
- er behalve IJmuiden meer wijken en buurten zijn waar vooral in de woonomgeving een 

groenimpuls wenselijk is; 
- de norm voor nieuwe ontwikkelingen dus hoger zou moeten komen te liggen dan het 

huidige gemiddelde;
- de extra bomen die daarmee gerealiseerd zouden worden vooral terecht zouden moeten 

komen in de woonomgeving;

en besluit:
- het voorgestelde raadsbesluit te wijzigen in: "Het Bomenbeleidsplan Velsen 2022-2037 

gewijzigd vast te stellen, namelijk met de volgende wijzigingen:
- op pagina 19 de passage:

"Het gemiddelde aantal bomen per inwoner in Velsen is 0,3 per inwoner. Dit getal 
hanteren we als norm bij nieuwe ontwikkelingen. Echter: als op het perceel van een 
initiatief het bestaande bomenareaal hoger is dan deze norm, dan moet dit areaal 
minimaal behouden blijven."’
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te vervangen door
"Het gemiddelde aantal bomen per inwoner in Velsen is 0,3 per inwoner. Om binnen 
een aantal wijken of buurten die momenteel niet aan dat gemiddelde voldoen tot 
een groenimpuls te kunnen komen, hanteren we een getal van 0,35 als norm bij 
nieuwe ontwikkelingen. Echter: als op het perceel van een initiatief het bestaande 
bomenareaal hoger is dan deze norm, dan moet dit areaal minimaal behouden blijven.""

- op pagina 19 de passage:
"waarbij de norm van 0,3 het uitgangspunt is"
te vervangen door:
"waarbij de norm van 0,35 het uitgangspunt is"

- in hoofdstuk 3.3 op p. 20 onder 'Ambitie 3' de passage:
"Dit aantal willen we uitbreiden met 3% in 10 jaar. Dat betekent een gemiddeld aantal 
bomen van circa 60 per jaar. Het bestaande areaal mag niet achteruitgaan."

te vervangen door:
"Dit aantal willen we uitbreiden met 3% in 10 jaar. Het bestaande areaal mag niet 
achteruitgaan; de 2% bomen die in slechte conditie of dood zijn dienen bij uitval 
derhalve vervangen te worden. Daarom rekenen we met 5% bomen in 10 jaar. Dat 
betekent een gemiddeld aantal bomen van circa 100 per jaar (60 nieuwe en 40 
vervangende)."
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