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Introductie 

Nieuw beleid in 2021 

In 2021 gaan de traditionele sectorale beleidsplannen, beheerplannen, verordeningen en bestemmingsplannen op 

in de gemeentebrede en integrale Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en in één (of meerdere) van de 

(thematische) Omgevingsprogramma’s. 

Werken met de Omgevingswet spoort aan tot anders werken. De nadruk komt te liggen op regionale 

samenwerking, integraal werken en participatie. Dit zie je terug in de vorm van:  

1. Andere regelgeving 

Documenten zoals het bomenbeleidsplan, verordeningen of de groene kaart, zijn in hun huidige vorm niet meer 

bruikbaar onder de Omgevingswet. Om straks niet te verzanden in ingewikkelde procedures, is nu actie nodig. 

2. Integraal werken 

De invoering van de Omgevingswet heeft ook invloed op je werkwijze. Die wordt integraal want de inrichting van 

de leefomgeving wordt vanaf 2021 gezamenlijk vormgegeven. In plaats van afzonderlijk beleid, normen en regels 

voor bouwen, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschap, cultureel erfgoed en natuur, gelden er straks 

integrale plannen waarbij deze thema’s samenkomen. Dit is de kans om bomen hierbij ook een prominente plek 

te geven. 

3. Participatie 

Onder de Omgevingswet is er een grote rol weggelegd voor participatie. Hoe pak je dat aan vanuit het 

bomenbeheer? 

 

Benchmarkonderzoek – Waar staat Nederland? 

Bomenwacht Nederland is uw kennispartner voor bomenbeheer op strategisch, tactisch én operationeel niveau. 

Toen wij inzagen dat de nieuwe Omgevingswet gevolgen heeft voor het bomenbeheer op al deze niveaus, hielden 

ons 2 vragen bezig: 

• Bereiden organisaties zich al voor op de Omgevingswet? 

• Wordt het bomenbeheer hierbij betrokken? 

We besloten een landelijk onderzoek uit te zetten om het benchmark te bepalen. Via e-mail, sociale media, onze 

nieuwsbrief en website, op de Vakbeurs Openbare Ruimte en op de Dag van de Omgevingswet hebben we dit 

onderzoek onder de aandacht gebracht. Maar liefst 33 gemeenten namen de tijd om de vragen te beantwoorden. 

Op de volgende pagina is de landelijke spreiding van deze gemeenten te zien.  
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Overzichtskaart landelijke spreiding van de deelnemers aan het benchmarkonderzoek.  
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Samenvatting 

Het benchmarkonderzoek geeft een divers beeld van het bomenbeheer in Nederland. De vragen die we stelden, 

zijn ingedeeld in 3 categorieën. Hieronder geven we een samenvatting van de resultaten per categorie. 

Het bomenbeheer 

Qua beheer verschillen de gemeenten sterk van elkaar. We vroegen naar het aantal gemeentelijk beheerde 

bomen. Dit is gemiddeld een kleine 28.000 bomen met uitschieters naar onderen (7.500) en boven (ruim 

82.000). Grofweg de helft van de gemeenten telt individuele bomen in bosplantsoenvakken mee, de andere helft 

doet dat niet. Het gemiddelde areaal aan bosplantsoen is 53 hectare. Er hebben zowel landelijke als verstedelijkte 

gemeenten aan dit onderzoek meegedaan. Bij 18 procent van de gemeenten staan alle gemeentelijke bomen 

binnen de bebouwde kom. De bomendata wordt bij de meeste gemeenten jaarlijks (deels of geheel) 

geactualiseerd. Bij een kleine 10 procent gebeurt dat niet jaarlijks. De gegevens worden overwegend in GBI en 

GeoVisia beheerd. Een kleine 70 procent van de gemeenten werkt vanuit een beleidsvisie. Andere gemeenten 

kunnen terugvallen op een beheerplan, groene kaart of structuurvisie. Circa 12 procent van de gemeenten heeft 

geen specifiek beleid voor bomen, daar vallen bomen bijvoorbeeld onder de groenvisie of worden de 

beleidskaders gevormd door de regels in de verordening. De overgang naar de Omgevingswet kan voor 

gemeenten met verouderd of incompleet beleid een kans zijn om het bomenbeleid te actualiseren en aan te 

vullen.  

Voorbereiding op de Omgevingswet 

Voor de meeste mensen die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, is de Omgevingswet niet geheel onbekend. 

Circa 90 procent van de respondenten is op enige wijze geïnformeerd over de invoering van de Omgevingswet. 

Het grootste deel hiervan heeft zich ingelezen, circa 40 procent is al actief bezig geweest door het volgen van een 

workshop of het bijwonen van een bijeenkomst over de Omgevingswet. 

Bij 85 procent van de gemeenten is momenteel een functionaris of werkgroep bezig met de invoering van de 

Omgevingswet. 15 procent van de respondenten kon dit niet met zekerheid zeggen. De helft van de gemeenten is 

druk bezig met de voorbereiding op de invoering van de Omgevingswet. Zo is één-derde bezig met het schrijven 

van een integrale Omgevingsvisie.  

Nieuwe ontwikkelingen kosten vaak tijd. We onderzochten of de boombeheerders ook extra tijd krijgen om aan de 

slag te gaan met de Omgevingswet. Een kwart zegt ‘ja’. Ruim een derde moet het doen binnen de bestaande 

urenbegroting. Het grootste aantal mensen weet nog niet of ze tijd krijgen om zich voor te bereiden op de 

invoering van de Omgevingswet.  

Integraal werken en ruimte voor bomen 

Hoe zit het bij de boombeheerders en hun perceptie ten aanzien van de nieuwe manier van werken onder de 

Omgevingswet? Een overgrote meerderheid ziet het als kans, maar of de bomen daadwerkelijk worden 

meegenomen in de integrale Omgevingsvisie van hun gemeente, is voor de meesten nog onbekend. Eén-derde 

weet dat dit wel gebeurt. 

De meeste respondenten zien de Omgevingswet als kans om de positie van bomen binnen de organisatie te 

versterken. Vooral thema’s als klimaatadaptatie en ecologie bieden perspectief om bomen een prominente rol te 

geven in de beleidsontwikkelingen. Ook een kans die mogelijk ontstaat met de invoering van de Omgevingswet is 

dat de kwaliteit van het bomenbestand omhoog gaat en er efficiënter gewerkt wordt. Voor het op orde hebben 

van de gegevens en het plaatsen van de juiste boom op de juiste plek, kan de Omgevingswet een stimulans zijn. 

Velen zien deze aspecten als een doelstelling. Het enige aspect dat door de meesten als risico wordt gezien, is de 

versimpeling van regels, waarbij gedacht kan worden aan regels die horen bij het kapbeleid. De uitgangspunten 

voor het kapbeleid (nee, tenzij of ja, mits) zijn nu ongeveer gelijk verdeeld over de Nederlandse gemeenten.   
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Deel 1: Het bomenbeheer 

Het eerste deel van de vragenlijst gaat over het bomenbeheer. Wat is de actuele situatie in de Nederlandse 

gemeenten? 

 

 

Gemiddeld: 27.590 

Laagste: 7.500 

Hoogste: 82.572 

Toelichting: Het aantal bomen dat een gemeente beheert, verschilt sterk. Het aantal gemeentelijke bomen 

verhoudt zich in Nederland gemiddeld als 0,52 tegenover het aantal inwoners van de gemeente. In dit onderzoek 

is het aantal inwoners niet meegenomen.  

 

 

 

 

Toelichting:  Ruim de helft van de gemeenten telt bomen in bosplantsoenen niet als individuele boom mee. 

Ruim 42 procent doet dat wel. Bomen in bosplantsoen worden vaak op een andere manier onderhouden dan 

reguliere straatbomen.  

 

 

  

55%

42%

3%

Nee

Ja

Weten we niet

1 
Hoeveel individueel geregistreerde bomen vallen er onder jullie beheer? 

2 
Zijn de bomen in de bosplantsoenen hier ook in meegerekend? 
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Gemiddeld: 530.974 m2 (53 ha) 

Laagste: 0 

Hoogste: 2.717.590 m2 (217 ha) 

Toelichting: Het beheer van bosplantsoen onderscheidt zich van individuele straatbomen omdat er andere 

keuzes worden gemaakt. Zo kan er aan de hand van het valbereik van bomen worden besloten of er 

veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Bomen die zich verder van wegen en paden af bevinden, kunnen dan vrijuit 

groeien. Hiernaast kiezen beheerders ervoor om periodiek te dunnen waarbij bijvoorbeeld op basis van 

toekomstverwachting of wensbeeld wordt besloten welke bomen moeten wijken. Er hangen ook andere 

recreatieve en ecologische waarden aan bosplantsoen dan aan individuele straatbomen.  

 

 

 

Toelichting: Deze resultaten laten zien dat de gemeenten die aan dit onderzoek deelnamen zowel 

verstedelijkt als landelijk zijn. Ruim de helft van de respondenten geeft aan dat 80, 90 of zelfs 100 procent van 

hun bomenbestand binnen de grenzen van de bebouwde kom staat. 18 procent van de gemeenten beheert geen 

gemeentelijke bomen in het buitengebied, bijvoorbeeld doordat de gemeente enkel bestaat uit bebouwde 

komgebieden. In iets meer dan een kwart van de gemeenten staat 50 tot 70 procent van de gemeentelijke bomen 

in het buitengebied.   
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3 
Hoeveel m2 bosplantsoen beheer je? 

 

4 
Hoeveel procent van jullie bomen bevindt zich in de bebouwde kom?  
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Toelichting: Op de verticale as in de grafiek staat van hoeveel procent van de bomen het onduidelijk is waar 

ze staan. Over het algemeen gaat het om maximaal 5 procent van het totale bomenbestand. Kijken we naar het 

gemiddeld aantal bomen in een gemeente (27.590 stuks) dan hebben we het bij 5 procent over 550 bomen.  

 

 

 

Toelichting: Bij het overgrote deel, 70 procent, worden de boomgegevens cyclisch geactualiseerd, dus ieder 

jaar een deel. Bij 21 procent van de gemeenten worden alle boomgegevens ieder jaar geactualiseerd. Bij 9 

procent van de gemeenten worden de boomgegevens niet jaarlijks geactualiseerd.  
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Ja, een deel

Ja, allemaal
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5 

Zijn er ook bomen waarvan niet duidelijk is waar ze staan? Geef dan 

hier aan over hoeveel procent 'onbekend' het ongeveer gaat. 

6 
Worden jullie boomgegevens jaarlijks geactualiseerd? 



Benchmarkonderzoek Voorbereiding op de Omgevingswet 

9 

 

 

Toelichting: In meer dan de helft van de gemeenten wordt GBI of GeoVisia als beheersysteem gebruikt.  
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beheersysteem loopt
Arcgis

Digitree

7 
Met welk beheersysteem beheren jullie de boomgegevens? 
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Toelichting: Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, dus het totaal komt hoger uit dan 33. 

De antwoorden liepen uiteen van enkel een Groene kaart (3 procent) of alleen eigen normen (15 procent) tot het 

hebben van meerdere documenten zoals Bomenbeleidsplan of visie, Structuurplan, Beheerplan en Strategisch 

Bomenbeheer.  

Normen 

Behalve de beleidsdocumenten werd ook gevraagd naar de normen die gemeenten hanteren om het 

bomenbeheer in de praktijk te reguleren. Hieronder staat het overzicht van de gehanteerde normen: 

 

Toelichting: Het merendeel van de gemeenten werkt conform Handboek Bomen van het Norminstituut 

Bomen, namelijk 75 procent. Een-derde van de gemeenten gebruikt naast het Handboek Bomen ook andere 

normeringen zoals eigen normen en/of RAW-normen van het CROW.   
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8 

Over welke documenten beschikken jullie met betrekking tot bomen en 

bomenbeheer? 
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Deel 2: Voorbereiding op de Omgevingswet 

De volgende 4 vragen gaan over de voorbereiding op de Omgevingswet. Wanneer wij hierover beginnen, blijkt het 

voor velen nog een ‘ver van mijn bed-show’ te zijn die nog niet tot actie aanzet. Zien wij deze afwachtende 

houding ook terug in de antwoorden?  

 

Toelichting: Circa 10 procent van de respondenten was ten tijde van dit onderzoek nog niet op de hoogte 

van de nieuwe Omgevingswet.  

Circa 48 procent van de respondenten had zich enkel globaal ingelezen.  

Circa 42 procent van de respondenten is al actief bezig geweest om zich te verdiepen in de materie omtrent de 

nieuwe Omgevingswet. 
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9 
Zijn jullie op de hoogte van de nieuwe Omgevingswet? 
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Toelichting: In het overgrote deel van de gemeenten die aan dit onderzoek meededen, is een gemeentelijke 

werkgroep of een functionaris bezig met de implementatie van de Omgevingswet. 

Bij 15 procent van de respondenten was het onbekend of dit het geval is. Het kan zijn dat er wel een 

verantwoordelijke is, maar dat die nog bekendheid moet verwerven binnen de organisatie. 

 

  

46%

39%

15%

Ja; een programmamanager, kwartiermaker,

regisseur of iemand met vergelijkbare functie

Ja; er is een multidisciplinaire werkgroep

samengesteld

Weten we niet

10 

Is er binnen jullie organisatie een persoon of een werkgroep 

verantwoordelijk voor de implementatie van de Omgevingswet? 
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Toelichting: Bij deze vraag waren meerdere antwoorden mogelijk, dus het totaal komt hoger uit dan 33. 

Circa 18 procent van de respondenten wisten ten tijde van dit onderzoek niet hoe ver de gemeente is met de 

implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Zij hebben ook geen andere antwoorden op deze vraag ingevuld. 30 

procent van de respondenten gaf enkel aan dat er een persoon of werkgroep verantwoordelijk is.  

De overige respondenten (52 procent) zijn actief bezig. 30 procent werkt aan de integrale omgevingsvisie al dan 

niet in combinatie met het omgevingsplan en het verzamelen van documenten.  
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Weten we niet

We zijn druk bezig met het verzamelen van documenten

We zijn druk bezig met het opstellen van een integrale

visie

We zijn druk bezig met het maken van een Omgevingsplan

Er is een persoon of werkgroep aangewezen die

verantwoordelijk is voor de implementatie en daarnaast

zijn we bezig met verschillende onderdelen

Er is een persoon of werkgroep aangewezen die

verantwoordelijk is voor de implementatie
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11 

Hoe ver is jullie organisatie met de implementatie van de 

Omgevingswet? 
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Toelichting: De grootste groep respondenten (40 procent) weet niet of er extra tijd beschikbaar is gemaakt. 

Bij ruim een-derde van de gemeenten die meededen aan dit onderzoek is er (nog) geen extra tijd beschikbaar 

gemaakt voor het bomenbeheer om zich voor te bereiden op de invoering van de Omgevingswet. Zij doen dit in 

de bestaande urenbegroting.  

Bij een kwart is er wel extra personeel beschikbaar gemaakt.  

 

  

40%

36%

24%

Weten we niet

We doen het binnen de

bestaande urenbegroting

Er is extra fte beschikbaar

gemaakt

12 
Is er tijd beschikbaar voor de implementatie van de Omgevingswet? 
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Deel 3: Integraal werken en ruimte voor bomen 

Hoe zit het bij de boombeheerders en hun perceptie ten aanzien van de nieuwe manier van werken onder de 

Omgevingswet? Wordt het als kans gezien of juist als risico? En waar ontstaat de mogelijkheid om onder de 

Omgevingswet nieuwe wegen in te slaan?  

 

Toelichting: Bij het overgrote deel van de respondenten wordt het integrale werken als kans gezien. Een 

enkeling ziet het als bedreiging en 21 procent respondenten hebben er nog geen beeld van. Niemand ziet het als 

risico voor het bomenbeheer. 

 

76%

21%

3%

Als kans

Weten we niet

Als bedreiging

13 

Hoe zien jullie de overgang van sectoraal werken (per 

afdeling/discipline) naar integraal werken? 
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Toelichting: Bij twee-derde van de gemeenten die aan dit onderzoek deelnamen, is op dit moment onbekend 

of de bomen expliciet worden meegenomen in de instrumenten van de nieuwe Omgevingswet. Er is geen 

duidelijke ‘nee’, dus in de gevallen dat het nog niet bekend is, zijn er waarschijnlijk nog geen documenten om dit 

aan te toetsen. 

Een-derde van de boombeheerders kan met zekerheid zeggen dat bomen wél expliciet worden meegenomen bij 

de invoering van de Omgevingswet in hun gemeente.  

 

  

67%

33%

Weten we niet

Ja

14 

Worden de bomen en het bomenbeheer expliciet meegenomen in de 

implementatie van de Omgevingswet? 
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Toelichting: Klimaatadaptatie, ecologie en de positie van bomen binnen de organisatie worden overtuigend 

als kans gezien. Ook efficiënter werken en de kwaliteit van het bomenbestand worden als kans gezien, maar ook 

is dit voor diverse respondenten nog onduidelijk.  

Een doelstelling die voor het bomenbestand uitgewerkt kan worden onder de nieuwe Omgevingswet, is het 

plaatsen van de juiste boom op de juiste plek en het op orde krijgen van de digitale gegevens. 

De versimpeling van regels is het enige aspect dat voornamelijk als risico wordt gezien. Hierbij kan worden 

gedacht aan de versoepeling van regels omtrent kap, compensatie en herplant. 

 

  

15 

Hoe zien jullie de uitwerking van de Omgevingswet op de 

verschillende aspecten van bomenbeheer? 

Klimaatadaptatie Ecologie en 

biodiversiteit 

Kwaliteit van het 

bomenbestand 

De positie van bomen 

binnen onze organisatie 

De juiste boom op de 

juist plek 

Digitale gegevens op 

orde 

Versimpeling van 

regels 
Efficiënter werken 
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Toelichting: Het aanvragen van een kapvergunning is op dit moment in een kleine meerderheid van de 

gemeenten niet noodzakelijk, tenzij de bomen op een speciale lijst staan (beschermwaardige bomen of structuren 

bijvoorbeeld).  

 

  

55%

45%

Ja, bomen mogen gekapt worden mits er wordt
voldaan aan de regels (vergunningsplicht geldt voor
een specifieke selectie van bomen)

Nee, bomen mogen niet gekapt worden tenzij er
gegronde redenen zijn (vergunningsplicht geldt voor
alle bomen vanaf bepaalde diameter bijvoorbeeld)

16 
Welk uitgangspunt hanteren jullie in het kapbeleid? 
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Bomenwacht Nederland bereidt haar opdrachtgevers die met beleidsontwikkeling en 

beheerplannen bezig zijn, al enige tijd voor op de komst van de Omgevingswet. Inlezen kan 

via ons Informatieblad bomen onder Omgevingswet. 

Wil je weten wat de Omgevingswet inhoudt en wat de invoering ervan betekent voor jullie 

bomenbeheer? Nodig ons dan uit voor een vrijblijvende kennissessie bij jullie op locatie. 

Maak een afspraak via:  

omgevingswet@bomenwacht.nl 

Tot slot 

https://www.bomenwacht.nl/wp-content/uploads/2019/10/Informatieblad-bomen-onder-omgevingswet.pdf

