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Geacht College, 

In een schrijven dd. 24 november 2015 verzocht u ons advies uit te brengen inzake Concept Richtlijn 

Hinder & Overlast Bomen. Na bestudering en bespreking zijn wij uiteindelijk tot een positief advies 

gekomen, maar hebben we grote twijfels over onderstaande punten. 

De concepttekst lijkt te streven naar een min of meer objectieve  maatstaf om klachten van burgers 

inzake bomen in hun leefomgeving te kunnen beoordelen. Wij beoordelen dit beoordelingsmodel echter 

als schijnobjectiviteit. 

Bij het aspect van beoordeling wordt eerst het juridisch kader aangegeven waarvan de slotzin o.i. te vaak 

luidt: Dit wordt echter in de gerechtelijke praktijk voor gemeentes niet vaak erkend ( 4.3); de gemeente 

heeft hiervoor bij schade geen betaalplicht  maar wel doe-plicht (4.5); Dit wordt echter in de 

gerechtelijke praktijk voor gemeentes niet snel erkend (4.7).  De wettelijke kaders worden op deze 

manier door  middel van jurisprudentie ver opgerekt ten koste van de rechten van de bewoner die 

overlast heeft. 

Het beoordelingsmodel gebruikt termen als gladheid, stank. Dit zijn subjectieve begrippen en dus voor 

velerlei uitleg vatbaar. 

Onder 5.4 wordt gesproken over belanghebbenden. “Bewoner”  wordt echter niet nader omschreven en 

kan dus opgevat worden van één bewoner per woonadres tot alle bewoners ongeacht hun leeftijd. Dit is 

een onduidelijkheid die kan worden aangepast in een volgende  versie van dit plan. 

Volgens ons is het beter om elke burger serieus te nemen, zonder dat er -om meer punten te vergaren- 

een heel actiecomité van de grond moet komen met handtekeningen. Serieus nemen betekent   in onze 

opvatting dat wanneer er klachten bij de gemeente ontvangen worden, er met de klager contact wordt 

opgenomen en wordt bekeken of de klacht kan worden opgelost. De wet geeft daar een minimale 

richtlijn/kader voor. Door een goede en efficiënte, snelle communicatie kan in het grootst aantal 

gevallen een oplossing gevonden worden óf kan door de gemeente goed beargumenteerd worden 

aangegeven waarom een klacht niet zal leiden tot snoeien of het rooien van een boom oid. 



 

Het nu voorgestelde beoordelingsmodel overlast geeft het idee dat er in bepaalde situaties rechten resp.  

plichten zijn,  terwijl de ervaring  de gebeidsbeheerder  wellicht zal hebben geleerd dat de gevraagde 

oplossing geen echte oplossing betekent. Daarom: gebruik dit model als een interne richtlijn, maar laat 

gezond verstand en een goede communicatie voor een oplossing zorgen.  Het mag niet voorkomen dat 

omdat het model een bepaalde oplossing aanwijst het gezond verstand niet meer mag meedoen. 

 

Hoogachtend 
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