
¥¥ 
¥ 

Gemeente 
Woudenberg 

Besluitenregistratie: 

28 12 
Openbaar ja 
naar RAAD Ja 
Communicatie nee 
via COMMISSIE ja 
Anders: 

COLLEGEVOORSTEL eigen initiatief 
Postregistratienummer : 1 8 7 1 2 1 , 187122 , 
190229 , 1 9 0 2 3 0 / 190231 

Datum inboeken 

Internet nee 

OR nee 

Europese regelgeving nee 

Onderwerp : Concept bomenverordening Gemeente Woudenberg 2017 

Advies : • instemmen met de inspraaknotitie concept Bomenverordening 
Gemeente Woudenberg 2017; 

• Instemmen met concept Bomenverordening Gemeente Woudenberg 
2017; 

• Wethouder G.A. de Kruif mandateren voor kleine tekstuele 
veranderingen; 

• De Bomenverordening Gemeente Woudenberg 2017 ter vaststelling 
aanbieden aan de gemeenteraad middels bijgevoegd concept 
raadsvoorstel en raadsbesluit; 

• Kennis nemen van het concept Uitvoeringsbesluit 
Boomwaarderingsmethode Woudenberg; 

• Kennis nemen van het concept Boomstructuurkaart. 
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Datum vergadering B&W: Agendapunt: 
Besluit: 

Openbare besluitenlijst 11-07-2017 
Akkoord met het advies. 
Het college vraagt communicatie, in overleg 
met de portefeuillehouder, aandacht te 
besteden aan de nieuwe verordening. 

Retour naar sector/bureau op: 

Ter archivering aangeboden op: 
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Inleiding 

Concept Bomenverordening 2017 
Bijgevoegd treft u de concept Bomenverordening Gemeente Woudenberg 2017 aan. Tijdens de 
inspraakperiode zijn er 5 inspraakreacties ingediend. 

Nadere regels 
In de concept Bomenverordening 2017 wordt beschreven dat een aantal artikelen hun 
uitwerking vinden in nadere regels. In de bijlage treft u een conceptversie van het 
Uitvoeringsbesluit Boomwaarderingsmethode Woudenberg aan, evenals de 
Boomstructuurkaart. 

Centrale vragen 
- Kunt u instemmen met bijgevoegde concept Bomenverordening Gemeente Woudenberg 

2017 en wilt u deze ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad? 
Kunt u instemmen met bijgevoegde boomstructuurkaart en Uitvoeringsbesluit 
boomwaarderingsmethode Woudenberg en deze ter kennisname voorleggen aan de 
gemeenteraad? 

Beoogd resultaat 
De verordening is vooral gericht op het beschermen van bomen en andere houtopstanden die 
de leefbaarheid en groene kwaliteit van dorp en landschap (gaan) bepalen. Leidend is het 
belang van de samenleving (leefbaarheid en groene kwaliteit van het dorp en landschap), het 
verminderen van regeldruk en het versterken van biodiversiteit. 

De verordening sluit aan bij de ambities op het gebied van duurzaamheid ('meer 
duurzaamheid op Mens, Milieu en Markt'), dienstverlening ('verminderen regeldruk') en 
beeldkwaliteit van de openbare ruimte ('beleving groene leefomgeving') 

Kader 
Groenbeleidsplan 2011 
Bonnenbeleidsplan 2005 
Landschapsontwikkelingsplan Gelderse Vallei 2005 
Landschapsverordening Provincie Utrecht 2017 
Wet natuurbescherming (2015) 
Convenant bijvriendelijk handelen 2012 
Toekomstvisie Woudenberg 2030 (2013) 
Duurzaamheidsplan 2014-2018 

Bestemmingsplan Buitengebied 2010 en herziening 2013 

Argumenten 
A. Concept Bomenverordening 2017 
Wijzigingen conform inspraaknotitie 
De inspraakperiode heeft geresulteerd in enkele wijzigingen in de conceptverordening. In de 
bijlage treft u de inspraaknotitie aan. In de notitie worden de inspraakreactie en de adviezen 
beschreven. Er is gemotiveerd aangegeven of en op welke wijze de inspraakreactie en het 
advies is verwerkt in de definitieve verordening. 

Overige wijziging 
Aanvulling van de toelichting op artikel 2, om de verschillende onderdelen te verduidelijken. 

B. Concept boomwaarderingsmethode Woudenberg 
Wijzigingen conform inspraaknotitie 
De inspraakperiode heeft niet geresulteerd tot wijziging van de nadere regels. 

Geprint op: 6 jul i 2017, 13.27 uu— 3/5 



C. Concept boomstructuurkaart 
Wijzigingen conform inspraaknotitie 
De inspraakperiode heeft niet geresulteerd tot wijziging van de boomstructuurkaart. 
Na schrijven van dit voorstel vindt nog een vervolggesprek plaats met een inspreker 
betreffende vermelding van een specifieke boom op de kaart. Dit kan leiden tot kleine 
aanpassingen in de definitieve versie. 

Voornemen tot wijzigingen 
- De benamingen van de onderdelen in de legenda aanpassen zonder de inhoud op de 

kaart te wijzigen, zodat duidelijker is dat knotbomen vallen onder "houtwallen en 
singels" en niet onder "lanen en bomenrijen". Ook zal het onderdeel "arboretum" 
worden aangepast naar "parkbos". 
Mogelijk foutieve kleurstellingen in de boomstructuurkaart aanpassen, zonder te inhoud 
op de kaart te wijzigen. 

Draagvlak 
De Bomenverordening haakt aan op het bestaande, reeds vastgestelde Groenbeleidsplan 2011, 
die interactief tot stand is gekomen met klankbordgroep groen en waar de gemeenteraad mee 
heeft ingestemd. Deze regels geven voldoende borging op gebied van dorpsschoon, 
leefbaarheid, natuur, cultuurhistorie en landschap, zoals vastgesteld in het Bomenbeleidsplan 
2005. De Bomenverordening is de uitvoering hiervan en is voor inspraak vrijgegeven in de 
periode van 17 mei tot 14 juni 2017. 
Er zijn vi jf inspraakreacties gekomen en deze hebben geleidt tot drie aanpassingen. De 
aanpassingen hebben geen effect op de werking van de verordening. Graag verwijs ik u naar 
de bijgevoegde inspraaknotitie. 

Gemeente Woudenberg heeft een convenant Bijvriendelijk handelen gesloten met de Algemene 
Nederlandse Imkersvereniging, afdeling Scherpenzeel/Woudenberg. Via een brief is de 
Imkervereniging erop geattendeerd dat de concept-verordening is vrijgegeven voor inspraak 
en werd hen verzocht om via een inspraakreactie hun reactie kenbaar te maken. Ook de 
werkgroep Woudenberg Natuurlijk heeft een brief ontvangen. Inspraakreactie nummer 4 is van 
de Imkervereniging. Werkgroep Woudenberg Natuurlijk heeft geen gebruikt gemaakt van de 
mogelijkheid tot inspraak. 

Aanpak/ui tvoer ing 

17-05: > voor inspraak via gebruikelijke kanalen en 
eniging en Wouden rlijk schriftelijk informeren over 

gelegenheid tot inspraak. 
14-06: Einde inspraak termijn en verwerking inspraakreacties in notitie en zo nodig 

aangepaste verordening. 
11-07: B&W voorstel: 

1. in te stemmen met concept bomenverordening en 
2. in te stemmen met concept raadsbesluit en raadsvoorstel 

21-09: Raadsvoorstel behandeld in raadsvergadering 

Inspraaknotitie concept Bomenverordening 2017 
Na vaststelling van de inspraaknotitie door het college, wordt deze met de verordening 
toegezonden aan de inwoner en vertegenwoordigers. Zij worden geïnformeerd over het 
voorstel om de verordening vast te stellen in de raad van 21 september 2017 en worden 
uitgenodigd voor de raadscommissie van 5 september 2017. 

Na besluitvorming van de gemeenteraad over de bomenverordening 2017 
De concepten Uitvoeringsbesluit Boomwaarderingsmethode Woudenberg en 
Boomstructuurkaart worden aangeboden aan het college ter vaststelling. 
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Communicatie 

Concept Bomenverordening 2017 
Na vaststelling van de verordening wordt dit officieel kenbaar gemaakt. Dit zal geschieden via 
officiële bekendmakingen.nl, het gemeentenieuws en op het publicatiebord. 

Concept boomwaarderingsmethode Woudenberg en boomstructuurkaart 
Na vaststelling van het uitvoeringsbesluit en boomstructuurkaart worden deze gepubliceerd op 
de website van de gemeente. 

Bijlagen: 
- Concept Bomenverordening Gemeente Woudenberg 2017; 
- Concept Uitvoeringsbesluit boomwaarderingsmethode Woudenberg; 
- Concept Boomstructuurkaart; 
- Inspraaknotitie concept bomenverordening 2017. 
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