Den Haag, 15 april 2021
Betreft: Nota stadsbomen, 2021
Geachte leden van de gemeenteraad, voorzitter,
De Bomenstichting Den Haag dankt wethouder Bredemeijer voor de uitnodiging om mee te denken aan de
criteria in de BAF. Wij nemen die uitnodiging graag aan.
Het budget. Wethouder Bredemeijer lichtte tijdens de commissievergadering toe dat het tekort op het
budget een gegeven is.
De Bomenstichting Den Haag vindt dit iets te makkelijk gezegd. Er is al jaren een tekort en de bomennota
heeft er lang genoeg over gedaan om de begroting sluitend te krijgen. Vanuit de wetenschap dat bomen in
de dichtstbevolkte stad van Nederland van onschatbare waarde zijn, zoals hij zelf in het voorwoord heeft
geschreven, hadden wij verwacht dat hij zijn stinkende best zou doen om dit te realiseren.
Daarom verzoeken we de wethouder er voor te knokken om dat alsnog te doen.
Zolang het budget niet toereikend is, is het natuurlijk cruciaal dat de wethouder toelicht welk beheer hij
níet doet en welke criteria hij hiervoor hanteert. We dringen aan op een transparante, concrete lijst, die
ook opgenomen dient te worden in de jaarrekening. Immers de raad moet zijn controlerende taak wel
kunnen uitoefenen.
Bomenfonds. De Bomenstichting Den Haag heeft ruim een jaar de kapvergunningen gescoord: er werden
4200 bomen gerooid en slechts 2500 teruggeplant. Een verschil van zo’n 1700 bomen. Slechts voor 21 van
die 1700 bomen is geld gestort in het Bomenfonds. De stad wordt dus niet groener maar grijzer. Ook de
stamomvang hebben we gescoord en daarom kan ik u verzekeren dat die 1700 bomen geen dunne
boompjes waren van weinig waarden, zoals de wethouder u trachtte voor te houden.
We kunnen u verzekeren dat het scoren bij lange na geen fte kost, zoals de wethouder beweerde. Het is
ook niet lastig en wij willen graag onze scoringslijst overhandigen opdat de wethouder het wiel niet
opnieuw hoeft uit te vinden. Opdat u uw controlerende taak kunt uitoefenen dient u de kengetallen in de
jaarrekening terug te kunnen vinden: hoeveel bomen zijn verdwenen, hoeveel herplant en hoeveel bomen
en geld in het Bomenfonds.
De gemeente schiet al jaren te kort om in de kapvergunning niet het voorschrift op te nemen om niet
herplante bomen in het Bomenfonds te storten. En dat is des te opmerkelijker omdat er een groot te kort is
op het bomenbudget. De Bomenstichting Den Haag vindt het niet te verdedigen dat projectontwikkelaars
met projecten, waarbij veel bomen gerooid worden, financieel worden bevoordeeld ten koste van het
gemeentelijke budget.
Publiceren. De wethouder wil ten onrechte rapporten niet publiceren. Hoe logisch is het dat de rapporten,
die met belastinggeld van bewoners zijn betaald, niet worden gepubliceerd? Opnieuw: onze oproep, wees
transparant, houd ons niet dom en onwetend. Wees trots op die onderzoeken en maak ze publiek.
Dank u wel voor uw aandacht.
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