
 

 

Aan: Het college van Burgemeester en Wethouders der gemeente Alphen aan den Rijn 

Van: D.H. Kalkman 

Datum: 14 januari 2010 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen op grond van artikel 43 van het raadsreglement van orde inzake de 

uitvoering van raadsbesluiten m.b.t. het Alphense bomenbestand. 

 

 

Geacht College, 

 

De afgelopen jaren is het onderwerp ‘bomen’ meerdere malen onderwerp van besluit en beraadslaging 

geweest. Dit is o.a. het geval geweest bij de algemene milieuplannen, de plannen voor het bestrijden 

van fijnstof, het herstellen van straten en/of riolen en bij het nemen van klimaatmaatregelen. De rode 

draad in de besluitvorming van onze Gemeenteraad was daarbij dat bomen behouden zouden blijven, 

desnoods vervangen zouden worden en dat het Alphense bomenbestand actief uitgebreid zou worden. 

 

De Gemeenteraad heeft in haar vergadering van 18 december 2008 het klimaatprogramma 

behandelend. De Gemeenteraad heeft daarbij overwogen dat zij meer zekerheid c.q. garantie wenst dat 

deze klimaatambities ook daadwerkelijk worden gerealiseerd. Zij heeft daartoe geacht dat een 

intensivering van het uitvoeringsprogramma wenselijk is en heeft daartoe bij motie een besluit 

genomen. Deze motie is ook bekend als ‘De Plus van de Raad’. 

 

De Gemeenteraad heeft hierbij onder het onderwerp ‘groen’ besloten dat, ik citeer; ‘Ter verbetering 

van de luchtkwaliteit eerdere plannen en afspraken om bomen en/of groenvoorzieningen te realiseren 

(denk aan de projecten OTA en wandelbos) versneld uit te voeren, alsmede waar mogelijk extra 

bomen in Alphen aan den Rijn te planten.’.  

 

In dit kader, alsmede daar nu het winterse plantseizoen loopt, stel ik u de volgende vragen: 

 

• Hoeveel extra bomen heeft u (niet ter vervanging) per wijk ter uitvoering van voornoemde 

motie in het plantseizoen 2008-2009 in Alphen geplant? 

• Hoeveel extra bomen gaat u (niet ter vervanging) per wijk ter uitvoering van voornoemde 

motie in Alphen in het plantseizoen 2009-2010 planten? 

• Hoeveel extra bomen gaat u (niet ter vervanging) per wijk ter uitvoering van voornoemde 

motie in Alphen in de plantseizoenen 2010-2011 en verder planten? 

 

De kastanje- en/of bomenziekte was de afgelopen jaren een hieraan gerelateerde maar separate 

kwestie. Deze kwestie is door het college adequaat opgepakt. De afspraak was dat de Gemeenteraad 

gedurig over de voortgang geïnformeerd zou worden. V.w.b. het Bospark is de planvorming bekend. 

De algemene voortgang is echter minder duidelijk. In dit kader stel ik u de volgende vragen: 

 

• Wat is de actuele voortgang in de bestrijding van de kastanje- en/of bomenziekte in Alphen? 

• Wat zijn de plannen m.b.t. het planten van vervangende bomen? 

 

In afwachting van uw antwoorden verblijf ik, 

 

Hoogachtend, 

 

D.H. Kalkman 

Partij van de Arbeid 


