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Aan de Gemeenteraad  van Arnhem, 

Beste Raadsleden, 

De gemeente Arnhem is 11 juni  jl. gestart met de selectie en werving van een nieuwe commissie voor 

het Bomenbeleid van Arnhem. De heer Gooren van de gemeente Arnhem heeft al een voorzitter en 

twee extern deskundigen geselecteerd en hiermee een sollicitatiecommissie gevormd. Tot onze 

verbazing gebeurt dit voordat duidelijk vastgesteld is waarvoor deze commissie dient. 

In het nieuwe bomen plan (het kaderplan) staat op bladzijde 7: “Er komt een Boom Kwaliteitsteam 

Arnhem, voornamelijk bestaande uit externe deskundigen en bewoners, dat de gemeente adviseert bij 

keuzes rond het kappen van bomen. Een nadere uitwerking en invulling van het Boom Kwaliteitsteam 

Arnhem volgt.” 

We stellen vast dat die schriftelijke uitwerking niet heeft plaatsgevonden of niet bekend is gemaakt.1 

In de gemeentelijke advertentie wordt het volgende gesteld:2 

De gemeenteraad van Arnhem heeft het nieuwe Bomenplan vastgesteld. Arnhem wil zorgvuldiger 
met zijn bomen omgaan. Een van de maatregelen om dat te bereiken is de installatie van het Boom 
Kwaliteitsplan Arnhem (BKA). 
Het team geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over de diverse onderwerpen uit het 
nieuwe Bomenplan. Als lid van het BKA bekijkt u de stad door groene ogen. Zo geeft het BKA advies bij 
projecten; in de planvorming, bij de concrete uitvoering van projecten of achteraf als evaluatie. Het 
BKA kan ook de afwegingsrapportage die in een project is gemaakt, tegen het licht houden en 
beoordelen of alternatieven voldoende zijn afgewogen.  
Onafhankelijk 
Het BKA kan advies geven over de manier waarop de gemeente communiceert over bomen. Het BKA 
bestaat uit inwoners en deskundigen en bevat ongeveer 5 personen. Het team is onafhankelijk daarom 
zitten er geen medewerkers van de gemeente Arnhem in het BKA. 
 

 
1 Bij de behandeling een kapvergunning voor particulieren is gesteld dat het BKA een belangrijke functie zou 
krijgen voor betere opnemen van meer particuliere bomen voor de Monumentale Bomenlijst, waar is deze taak 
geformuleerd? 
2 Volgens de advertentie wordt reactie van de sollicitanten beoordeeld door een selectieteam bestaande uit de 
beoogde voorzitter en twee extern deskundigen. De geselecteerde kandidaten zullen door B & W worden 
benoemd. 

 

Arnhemse Bomenbond 
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Het Boom Kwaliteits Team dreigt een 

afhankelijke en obscure gemeentelijke 

commissie worden!  
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De doelstellingen van de nieuwe commissie zijn erg vaag opgesteld. Welke effecten wil men bereiken 

voor de gemeente? Welke effecten wil men bereiken in de communicatie met Arnhem? De vage 

doelstelling voor de commssie is naar onze mening niet toevallig.   

De Arnhemse Bomenbond constateert dat de gevolgde werkwijze van de gemeente tot effect heeft 

dat de onafhankelijkheid van deze commssie nu al zeer twijfelachtig is geworden.  

 

Wie zijn dan wel die “beoogde voorzitter” en die twee extern deskundigen, die door de gemeente zijn 

geselecteerd? En met welke criteria en keuzes zijn deze mensen geselecteerd door het stadhuis? 

 

Heeft de gemeenteraad in de gaten dat deze nieuwe “onafhankelijke commssie” een instrument gaat 

worden om de beantwoording van vragen door de gemeenteraadsleden, insprekers en bewoners 

groepen uit te stellen en af te schermen?   

Het valt te verwachten dat raadsleden bij vragen over bomen zaken voortaan het volgende antwoord 

krijgen: “ We zullen deze vraag/ dit probleem/ dit conflict voorleggen aan het Boom Kwaliteits Team.  

En dat advies zult hopelijk u over twee maanden ontvangen…………” 

Heeft de gemeente zelf niet voldoende deskundigheid in huis om te communiceren met Arnhem over 

bomenkwesties? heeft de gemeente zelf niet voldoende deskundigheid en vaardigheid  in huis om de 

kwaliteit van het beleid te verbeteren? Als dat zo zou zijn, dan is het zaak dat de betrokken afdelingen 

in staat worden gesteld die kwaliteiten en vaardigheden wel in huis te krijgen. Een commissie - ook al 

heeft die de mooie naam Boom Kwaliteits Team-  is daarvoor slechts een lapmiddel. 

 

Als het doel is om beter te communiceren met de stad of beter te weten te komen wat Arnhem wil, 

dan is het Boom Kwaliteit Team eveneens een inefficiënte en een te magere insteek. 

 

De betrokken beleidsafdelingen hebben waarschijnlijk behoefte aan een door hen zelf gevormde en 

geselecteerde Boom Kwaliteits Team. Een commissie, die na veel overleg met en na veel inbreng van 

de gemeentelijke afdelingen, een advies gaat uitbrengen.  

 

Waar blijven de concrete activiteiten voor de stad en bossen? 

Eén van de grootste problemen voor de bomen en bossen in Arnhem is de verdroging. Wat gaat de 

gemeente Arnhem daaraan doen? Welke maatregelen gaat de gemeente ontwikkelen en inzetten?  

Waar blijft het Uitvoeringsplan? Het eerste concrete wat wij te horen krijgen sinds februari 2020 is de 

oprichting van een voorgeselecteerde commssie BKA. Kortom wij verwachten met deze aanpak van 

het “stadhuis” nog meer bureaucratie en inefficiëntie. Overigens gefinancierd ten koste van het toch 

al veel te lage budget voor het nieuwe bomenbeleid. 

 

Gemeenteraad let op “Uwen Saeck !” Er wordt met al lang met u gedold. Wat heeft u allemaal al  

gekregen: 

September 2018 : er komt een nieuw Bomen beleid. 

December 2018: een nota Bomenplan: wij gaan het met de stad doen. 

September 2019 : een concept Bomenplan, dat een nota van uitgangspunten blijkt te zijn. 

Januari 2020: er zal spoedig een Uitvoeringsplan gemaakt worden.  

Juni 2020: er wordt geworven voor een commissie, het “onafhankelijke” BKA. 

Eind juni 2020: nog geen concept Uitvoeringsplan bekend. 
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De Arnhemse Bomenbond kan door de gevolgde werkwijze van de gemeente Arnhem niet mee 

werken aan de gemeentelijke commssie BKA. De Bomenbond verwerpt de bureaucratische en niet-

openbare aanpak van het stadhuis.  

 

Wij willen graag antwoord op de volgende vragen: 

1. Wie is de ‘beoogde voorzitter” van het BKA? En wie zijn de externe deskundigen van de sollicitatie 

commssie voor de BKA?  Op welke gronden en keuzes  zijn deze door het stadhuis geselecteerd?  

2. Hoeveel geld is geraamd voor de oprichting en het functioneren van de BKA? Hoeveel geld is 

geraamd voor de onkostenvergoeding van de leden van de BKA ? 

3. Hoe lang is (de maximale) zittingsduur van de voorzitter en de leden van de BKA? 

4. Hoe worden leden van de commssie vervangen of hoe wordt de commssie aangevuld? 

4.  Zijn de vergaderingen van de BKA openbaar en worden besluitenlijsten of verslagen gemaakt van 

de BKA? 

 

We stellen de gemeenteraad voor de instelling van een Boom Kwaliteits Team opnieuw goed te 

bekijken en te bespreken.  

 

Met vriendelijke groet 

Namens de Arnhemse Bomenbond 

 

Anne Ferwerda en Joost Blasweiler 

 

De  Arnhemse Bomenbond is een samenwerkingsverband van: 
Bloei! In Arnhem, Actievoerders voor de bomen in Arnhem, Stichting EDSP ECO, Natuur en Milieu 
Schuytgraaf, Werkgroep Behoud Bomen in Arnhem, Elderveld Groen, Redactie Bomen en Bos, 
Werkgroep  Klingelbeek, Arnhems Peil. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 


