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Betreft vragen ex. Art. 41 RvO inzake; Bomenfonds Breda 

Geacht College, 
 
Breda kent een relatief grote hoeveelheid en verscheidenheid aan bomen binnen de gemeentegrenzen. Bomen 
bevorderen het leefklimaat van mens en dier.  
Soms ontkomen we er helaas niet aan om onze bomen te kappen. Dat moet bijvoorbeeld omdat de bomen ziek zijn, 
een risico vormen voor de (verkeers-)veiligheid of vanwege een aanpassing van de openbare ruimte zoals onlangs 
aan de Claudius Prinsenlaan gebeurde, ten behoeve van de uitbreiding van het Amphia ziekenhuis. Hoewel dit 
legitieme redenen zijn om bomen te kappen, zou D66 Breda toch graag zien dat de kap van bomen wordt 
gecompenseerd en dat er ook weer bomen worden herplant elders in onze gemeente. Momenteel lijkt het beleid 
voornamelijk gericht op behoud van bomen op dezelfde locatie en als dit niet lukt dan vervalt de verplichting tot 
herplant . Dit gaat echter ten koste van het aantal bomen in onze gemeente en dat is, naar mening van de fractie 
D66, geen goede ontwikkeling. 
 
Dit brengt mijn fractie tot de volgende vragen; 
 

1- Hanteert het college, bij het bepalen van de noodzaak om een boom te kappen zoals bijvoorbeeld in het 
geval van herinrichting van de openbare ruimte, het behoud van bestaande bomen op enkel dezelfde locatie 
als uitgangspunt?  

2- Wordt, bij het verwijderen van een boom, beoordeeld of verplanten dan wel herplanten van een boom 
mogelijk is? Zo nee, waarom niet?  

 
Verschillende gemeenten in ons land werken met een bomenfonds. Dit is een fonds waarin gemeente, bedrijven en 
particulieren een bedrag kunnen storten ter compensatie van een gekapte boom. De middelen uit het bomenfonds 
kunnen worden ingezet om elders weer nieuwe bomen aan te planten. Volgens D66 Breda is dit een mooi 
instrument om gezamenlijk zorg te dragen voor een groene en vitale stad. 
 

3- Bent u op de hoogte van dergelijke bomenfondsen en bent u, net als D66 Breda, ook van mening dat een 
dergelijk bomenfonds goed aansluit bij onze duurzame ambities. 

4- Welke kansen en welke uitdagingen ziet u om een bomenfonds op te zetten? 
 
In afwachting van uw reactie verblijf ik, 
 
Faissal Boulakjar, 
Raadslid D66 Breda. 
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