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Geachte heer Peeters, mevrouw Heine, mevrouw Nuyts, heer Pas en mevrouw Schut,  

  
V

ragen ex art. 47 R
vO

 
 Onderstaand treft u de beantwoording aan van de vragen die uw fractie gesteld heeft in het kader 

van artikel 47 van het Reglement van Orde. 
 
Vraag 1: 
Heeft de gemeente aanvragen ingediend bij de provincie Limburg? 
Zo ja, voor hoeveel bomen en budget heeft u aanvragen ingediend? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 1: 
De gemeente heeft nog geen aanvraag ingediend.  
 
Afgelopen januari lanceerde de provincie het 1 miljoen bomenplan en stelde voor het aanplanten van 
de eerste 500.000 bomen, 2 miljoen euro ter beschikking. Deze bomen dienen uiterlijk 30 mei 2023 
aangeplant te zijn. In eerste instantie was de regeling beperkt van opzet. Uitgangspunt was een 50% 
cofinanciering tot maximaal 20 euro van de aankoopprijs per boom, uitgaande van bomen tot een 
stamomtrek van 20 cm. Maastricht heeft als beleid dat (solitaire) bomen die in binnenstedelijk gebied 
geplant worden robuuster zijn, met een stamomtrek van 25 cm of meer die in aanschafprijs 
beduidend duurder zijn. Sinds juni 2020 is de regeling aangepast en accepteert de provincie ook 
aanvragen voor bomen van 25 cm mits ze niet meer dan 20% van het totale project uitmaken. De 
aanschafwaarde van een boom betreft trouwens maar een relatief beperkt deel van de totale kosten, 
waarbij rekening moet worden gehouden met aanzienlijke aanplant- en grondverbeterkosten om een 
optimale groeiplaats te realiseren. In deze kosten draagt de provincie niet bij. 
 
Het realiseren van meer bomen is niet alleen een kwestie van getallen. Het gaat ook over de juiste 
beplanting op de juiste plek. Met veel claims betreffende het grondgebruik en beperkingen 
(bestemmingsplanmatig) op plekken, zijn er geen eenvoudige oplossingen. We zijn aan het 
onderzoeken waar we het beste (binnenstedelijke) bomen, bossages en zelfs bos kunnen realiseren. 
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In nauw overleg met de provinciale projectleider van het 1 miljoen bomenplan, zullen wij deze herfst 
ons eerste aanvraag indienen. 
 
Vraag 2: 
Indien u aanvragen heeft ingediend, wat was hiervan het resultaat? 
 
Antwoord 2: 
Zodra wij onze eerste aanvraag hebben ingediend en hiervan het resultaat hebben ontvangen, zullen 
wij dit met u delen. 
 
Vraag 3: 
Kunt u gespecificeerd aangeven binnen welke tijdspanne minimaal 3000 bomen in Maastricht uit het 
1 miljoen bomenplan gerealiseerd gaan worden? 
Heeft de gemeente hier zelf een plan de campagne voor opgesteld? En zo ja, hoe ziet dat plan de 
campagne eruit? 
 
Antwoord 3: 
Wij willen de minimaal 3.000 bomen in de jaren 2020, 2021 en 2022 geplant hebben en zijn wij 
hierover in gesprek met de provinciale projectleider en externe partijen. Op dit moment valt de 
bomenopgave binnen ons meerjaren-investeringsprogramma. Zodra de Omgevingsvisie 2040 door 
uw raad is vastgesteld, werken wij de realisatiestrategie van het groenplan, waaronder het 
bomenplan met een tijdpad valt, verder uit en laat ik u dit weten.  
 
Naast het planten van bomen op publieke gronden, stimuleren wij het planten van bomen en 
heesters op particulier terrein. Samen met de Stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen 
in Limburg (het IKL) starten wij in september 2020 met een vergroenings- en ontsteningsregeling 
voor zij-, achter en voortuinen. Particulieren kunnen rekenen op een gemeentelijke bijdrage van 75% 
in de aanschafprijs van o.a. bomen en heesters. Deze regeling is in opvolging van de deze zomer 
plaatsgevonden Uit Je Dak prijs Maastricht: een wedstrijd voor groen en duurzame geveltuinen, 
balkons, dakterrassen en sedumdaken. 
 
Vraag 4: 
4. Voor welke locaties zet de gemeente in op het 1 miljoen bomenplan van de provincie? 
 
Antwoord 4: 
Zoals vermeld in antwoord 1 gaan wij uit van 3 typen boombeplanting: 

1. de (solitaire) binnenstedelijke boom; 
2. bossages; 
3. bos. 

 
Ad 1. In het plantseizoen 2019/2020 zijn veel nieuwe bomen geplant in de parochiewijken van 
Maastricht- West en het Stadspark en staat deze gebieden ook nog voor komend plantseizoen op de 
planning. In totaal zullen we op deze locaties ca. 300 robuuste, solitaire bomen hebben geplant op 
nieuwe plantplaatsen. Tevens is er een boomgaard aangeplant naast de Carl Smulderssingel en bij 
hoeve Severen. Daarnaast zullen wij extra bomen realiseren bij o.a. het hondenlosloopgebied in 
Heer, de omgeving rondom IKC ZieZo! en in Heugemerveld. Onderdeel van ons onderzoek is om 
versteende gebieden te inventariseren, waar hittestress voorkomt en veel kwetsbare ouderen wonen 
om zodoende verkoeling in de zomermaanden te realiseren; 
 
Ad 2. Voor de realisatie van bossages zijn wij aan het kijken naar overhoeken (kleine percelen 
gemeentelijke grond die vanwege hun plek en karakter niet meer gebruikt worden voor hun 
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oorspronkelijke bestemming), zijn we in gesprek met het CNME en scholen voor de plaatsing van 
school-/voedselbosjes, als opvolger van de tiny forests en onderzoeken we de combinatie van 
wateropvangbekkens met waterminnende beplanting langs de drukkere wegen; 
 
Ad 3. Om in de toekomst in en rondom Maastricht extra bossen te realiseren, zijn wij aan het 
onderzoeken of we hiervoor gronden kunnen inzetten bij o.a. de wijken Caberg en Hazendans en in 
het Buitengoed Geul & Maas. Andere studiegebieden betreffen een mogelijke uitbreiding van het 
Millenniumbos en bosontwikkeling in buitengebied oost. Voor de realisatie van bossen zoeken wij de 
samenwerking op met externe partijen, zoals o.a. het Elisabeth Strouven Fonds, 
Natuurmonumenten, Stichting Limburgs Landschap en Staatsbosbeheer. 
 
Vraag 5: 
De Liberale Partij Maastricht heeft destijds een oproep aan de bewoners gedaan met de vraag waar 
burgers extra bomen geplaats willen hebben. Deze oproep heeft een lijst van locaties voor bomen 
opgeleverd die vervolgens is gedeeld met de gemeente. Wat heeft de gemeente met deze lijst van 
locaties gedaan? En wat is hiervan inmiddels gerealiseerd? 
 
Antwoord 5: 
De lijst wordt waar mogelijk meegenomen in de nieuwe bomenaanplantlijst of de vervangingslijst. 
Een deel van de locaties was al aangeplant in een eerder plantseizoen, een ander deel behoort bij 
(gemeentelijke) projecten en zal de komende jaren geplant worden en voor een aantal andere 
locaties is meer onderzoek nodig of is het betreffende terrein in particulier bezit. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht, 

 
Gert-Jan Krabbendam  
Wethouder Klimaat & Energie, Ruimtelijke ontwikkeling en Mobiliteit 


