
Uitvoeringsagenda Bomenplan 2020 / 2021 / 2022

De maatregelen benoemd in deze uitvoeringsagenda zijn een uitvoering van beleidskaders uit het 
Bomenplan 2020. De maatregelen zijn opgedeeld in de vier pijlers van het Bomenplan. 

1. Vergroten groenmassa
2. Beschermen bomen
3. Duurzaam toekomstbestendig bomenbestand
4. Communicatie

De Uitvoeringsagenda is gekoppeld aan de structureel beschikbaar gestelde middelen voor het 
Bomenplan. De pijlers uit het Bomenplan zijn vertaald naar concrete maatregelen. In jaarschijf 2020 is 
€ 250.000 structureel beschikbaar. Vanaf 2021 is €390.000 structureel beschikbaar. Per pijler is het 
totaal beschikbare structurele budget onderverdeeld. Sommige maatregelen worden gedekt uit andere 
bronnen zoals projecten, reguliere onderhoudsmiddelen of het Groenfonds.

De agenda is een levend document en wordt jaarlijks bijgesteld. Hoe verder weg in de tijd hoe 
globaler de maatregelen nog zijn. Het plantseizoen voor bomen is in de winterperiode van november 
t/m maart. De uitvoering van deze aanplant maatregelen kunnen daarom over de jaarschijven heen 
lopen. Als er externen betrokken zijn, worden deze benoemd. De uitvoeringsagenda bevat zowel 
concrete maatregelen als procesmatige maatregelen.

In de bijlage is het overzicht opgenomen met de concrete maatregelen.

Overzicht budget pijlers 1t/m 4

Exploitatiebudget Bomenplan 2020 2021 2022
E507354 Pijler 1: Vergroten groenmassa €152.000 €177.000 €177.000

Aanplanten van extra bomen €100.000 €100.000 €100.000
Monitoring van het oppervlakte kroonbedekking €20.000 €20.000 €20.000
Realiseren meer bos €32.000 €32.000 €32.000
Stimuleringssubsidie €0 €25.000 €25.000

E507355 Pijler 2: Beschermen bomen €78.000 €91.000 €91.000
Beschermen van bomen verbeteren o.a. 
beschermwaardige bomenlijst particulieren

€56.000 €69.000 €69.000

Meer inzet van Handhaving en Toezicht €22.000 €22.000 €22.000
E507357 Pijler 3: Duurzaam toekomstbestendig 

bomenbestand
€0 €102.000 €102.000

De kwaliteit, toekomstbestendigheid en 
duurzaamheid van het bomenbestand verbeteren 
en de levensduur en kwaliteit van het 
bomenbestand en de lanen verlengen

€0 €102.000 €102.000

E507356 Pijler 4: Communicatie €20.000 €20.000 €20.000
Boom kwaliteitsteam Arnhem BKA 
(vrijwilligersvergoeding)

€15.000 €15.000 €15.000

Communicatieplan €5.000 €5.000 €5.000
TOTAAL €250.000 €390.000 €390.000


