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De fractie heeft de volgende vragen:  

 

Recent is onze gemeente, meer dan gemiddeld in het verleden, enkele malen getroffen door 

een zware storm met alle gevolgen van dien. Zondag 10 maart jl was het wederom raak.  

 

Vooral bomen moeten het vaak ontgelden. De bomen in onze gemeente worden regelmatig 

geïnspecteerd op “gezondheid” en in het geval dat ze gevaar zouden kunnen opleveren bij 

een zware storm worden deze bij voorbaat gerooid.  Deze werkwijze heeft helaas niet 

kunnen voorkomen dat er ook afgelopen weekend weer gezond(e) (lijkende) bomen zijn 

omgewaaid. 

 

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft daarom enkele vragen: 

 

1. Onderschrijft u onze bovenvermelde conclusie dat er ook gezond verklaarde bomen 

toch regelmatig omwaaien en zo ja, welke verklaring heeft u daarvoor? 

2. Bent u het met ons eens dat klimaatverandering een oorzaak zou kunnen zijn van 

steeds vaker voorkomende stormen en zo ja, hoe gaat u hierop anticiperen in onze 

openbare ruimte? 

3. In het verlengde van vraag 2: Overweegt u bij effectrapportages en 

“gezondheidsverklaringen voor bomen” andere normen te gaan hanteren, mede 

vanwege de veronderstelde klimaatveranderingen en steeds vaker voorkomende 

zware stormen?  Graag een toelichting. 

 

Wij beantwoorden de vraag als volgt: 

 

1. Het komt helaas regelmatig voor dat ook gezonde bomen omwaaien. Bij de 

boomveiligheidscontroles wordt geoordeeld op uitwendige kenmerken van bomen die 

een aanwijzing zijn of kunnen zijn voor inwendige gebreken. Kenmerken zijn 

bijvoorbeeld scheuren, vruchtlichamen van schimmels, vervormingen, bladbezetting, 

etc. Soms zijn dergelijke kenmerken minder significant aanwezig. Soms zijn gevolgen 



van werkzaamheden in de grond rondom de boom aanleiding voor problemen, in deze 

gevallen is dat vaak aan de boom zelf niet te zien. 

2. Stormen zijn van alle tijden. Het is mogelijk toeval dat dit nu vaker aan de orde komt. 

Het is ook mogelijk dat de klimaatverandering meespeelt en dat het weer steeds 

onstuimiger wordt. We zullen bij de boomcontroles meer alert moeten zijn op de 

risico's. Bij aanplant van nieuwe bomen in de bebouwde omgeving kunnen we wel al 

met soortkeuze anticiperen op de omstandigheden. 

3. Voor bomeneffectanalyses en boomveiligheidscontroles gelden normen die landelijk 

gehanteerd worden. Vaak worden deze uitgevoerd door externe inhuur die daarvoor 

gecertificeerd is. Toepassen van andere normen moeten we niet zelf uitvinden, dat 

moet op het juiste platform gestalte krijgen. Het interpreteren van de gegevens uit de 

rapportages geeft wel mogelijkheden om andere keuzes te maken. 
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