
MOTIE 8 van 2022

Verkleinen van de afstand tussen boom en erfgrens
via griffie@velsen.nl

Aan de voorzitter van de Raad

Geachte voorzitter,

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 44, Reglement van Orde, een motie 
met als onderwerp ‘Verkleinen van de afstand tussen boom en erfgrens’ indienen, met betrekking 
tot agendapunt 13, ‘Bomen Beleidsplan 2022-2037, van de raadsvergadering van 3 maart 2022.

De motie luidt als volgt:

Constaterende dat:
● Een van de ambities in het Bomen Beleidsplan 2022-2037 het vergroten van het aantal 

bomen is

● De huidige minimale afstand tussen een boom op eigen terrein en de erfafscheiding of 
rooilijn in Velsen 2 meter bedraagt

● Het inwoners kan helpen de eigen tuin te vergroenen door het aanplanten van een boom 
door als gemeente een kleinere minimale afstand te hanteren

Overwegende dat:
● Om de ambities uit het Bomen Beleidsplan 2022-2037 te realiseren het niet alleen 

belangrijk is dat de gemeente zelf de nodige inspanningen levert, maar ook inwoners zelf 
(letterlijk) de ruimte krijgen om een steentje bij te kunnen dragen

● Een verkleining van de afstand tussen boom en erfafscheiding of rooilijn niet hoeft te leiden 
tot onevenredig meer overlast, aangezien de criteria van overlast duidelijk staan 
beschreven (zoals de mate van schaduw of worteldruk) en daardoor voldoende borging 
tegen onevenredige overlast bieden

● Een verkleining van deze afstand bovendien een duidelijk signaal afgeeft over de ambitie 
die we als gemeente hebben om het aantal bomen te vergroten en de wens om dat in 
samenspel met inwoners te doen

Verzoekt de raad van de gemeente Velsen daarom het college:
● Bij de uitwerking van het uitvoeringsplan van het Bomen Beleidsplan 2022-2037 de 

mogelijkheden, voor- en nadelen van een verkleining van de minimale afstand tussen boom 
en erfafscheiding of rooilijn te onderzoeken en de resultaten daarvan aan de raad voor te 
leggen. 

Datum: 3 maart 2022

Bas de Ruig D66Velsen



Toelichting:

In het Burgerlijk Wetboek staat een minimale afstand tussen boom en perceelgrens aangegeven 
van 2 meter. Gemeenten mogen daar echter in de eigen verordeningen vanaf wijken en een 
kleinere afstand hanteren. Om inwoners op eigen terrein meer mogelijkheden te geven de 
leefomgeving te vergroenen, kan het lonen de minimale afstand tussen boom en perceelgrens te 
verkleinen.


