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Inleiding 
De Gemeente Gooise Meren doet nu al veel aan het groen houden van de Gemeente. We hebben een lijst van waardevolle 
bomen, we doen mee aan Operatie Steenbreek, we investeren in ‘Tiny Forests’ etc.. Om e.e.a. goed in kaart te brengen doet 

de Gemeente Gooise Meren mee aan de ‘benchmark gemeentelijk groen’ (zie 
https://www.databankgroenbeheer.nl/index.html). Bij de behandeling van de begroting 2021-2024 heeft de raad 
een motie aangenomen om de groenindex of een vergelijkbare indicator voor groene biomassa op te nemen in de 
kengetallen. De groenindex in Gooise Meren van de afgelopen jaren lijkt een dalende trend te laten zien, althans 
volgens data bekend bij D66. 
De Gemeente Gooise Meren heeft veel oude grote bomen (zoals o.a. te zien in de lijst waardevolle bomen). Oude 
grote bomen zijn van grote meerwaarde voor de biodiversiteit. Het in stand houden van oude grote bomen is dus 
zeer belangrijk. Hiervoor is aanplant van nieuwe bomen noodzakelijk. 
 
Vraag 1 
1a Klopt het dat Gooise Meren deelneemt aan de benchmark gemeentelijk groen?  
1b Zo ja, sinds wanneer en zijn de rapporten inzichtelijk?  
1c Is de groenindex beschreven in deze rapportages? Van welke jaren is de groenindex bekend bij de gemeente? 
 
Antwoord 
1a Ja, wij nemen deel aan de benchmark. Vanuit de gemeente Bussum is de deelname aan de benchmark gemeentelijk groen 
in de gemeente Gooise Meren voortgezet. Als gemeente Gooise Meren doen wij dus vanaf 2016 mee. 
 
1b. De rapporten zijn in ieder geval aanwezig vanaf de fusie. Voor de benchmark moet een grote hoeveelheid aan gegevens 
worden aangeleverd, waaronder het aantal uur dat de eigen dienst besteedt aan de het onderhoud van de verschillende 
beheergroepen. Echter, de gegevens die in de afgelopen jaren zijn aangeleverd zijn niet volledig. Dit komt omdat er geen 
urenregistratie plaatsvindt van de werkzaamheden van de eigen dienst. Dit is een bewuste, gemeentebrede keuze geweest 
na de fusie. Hierdoor is niet duidelijk hoeveel tijd aan verschillende beheertypen worden besteed. De gegevens over Gooise 
Meren in de benchmark zijn sinds de fusie dus minder accuraat dan de gegevens die vanuit de gemeente Bussum werden 
aangeleverd.  
 
1c Nee,  de groenindex is geen onderdeel van de benchmark. In de benchmark gaat het om de besteding van tijd en budget 
aan de verschillende beheergroepen. De hoeveelheid groen (gemeentelijk en particulier) in de bebouwde kom is hier geen 
onderdeel van.  Wel hebben wij naar aanleiding van de motie over de groenindex contact gelegd met de organisatie om te 
bezien of het toepassen van de groenindex mogelijk is. Een gesprek over de mogelijkheden is op korte termijn ingepland.  
 
Vraag 2 
Klopt het dat er een dalende trend is van de groenindex in Gooise Meren gemeten vanaf 2016? 
 
Antwoord 
 
De groenindex is gebaseerd op de hoeveelheid groen in de bebouwde kom. Het gaat dan niet alleen om openbaar groen maar 
ook om groen van andere eigenaren waaronder particuliere tuinen. Wij kunnen overigens alleen sturen op het groen dat in 
beheer is bij de gemeente terwijl binnen onze gemeente veel groengebieden eigendom zijn van derden. Verder zijn er nogal 
wat (grote) ontwikkelingen die van invloed zijn op het tijdelijk niet in beheer zijn van de gemeente, zoals de verlegging van de 
A1, maar ook de ontwikkeling van het KNSF-terrein etc.. 
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Vraag 3 
De benchmark gemeentelijk groen organiseert ook regionale bijeenkomsten. Heeft de Gemeente hiervan gebruik gemaakt? 
 
Antwoord 
 
Hoewel er zeker belangstelling is om, afhankelijk van de onderwerpen, deel te nemen aan de regionale bijeenkomsten is dit 
tot op heden niet gebeurd. Gelet op de beschikbare capaciteit voor groen moeten er keuzes worden gemaakt. Deze keuze 
valt op dit moment niet op de regionale bijeenkomsten van de benchmark. Dit komt mede doordat  (nog) geen gebruik 
gemaakt van de benchmark voor sturing binnen het assetmanagement. 
 
 
Vraag 4 
De Gemeente heeft data over het aantal gekapte bomen en het aantal aangeplante bomen. Is er een overzicht vanaf 2015? 
 
Antwoord 
Er is een overzicht (zie tabel) van de gemeentelijke bomen die vanwege onderhoud gekapt moeten worden. In deze lijst zijn 
alleen de bomen opgenomen die vanuit asset groen gekapt zijn n.a.v. BVC boomveiligheidscontrole. Hierin zijn geen gekapte 
bomen opgenomen vanuit projecten zoals rioolvervanging, herinrichtingen etc.  

Gekapte bomen 2016 2017 2018 2019 2020  

             
Bomen kleiner dan 20 cm 11 7 46 10 16  
Bomen tussen 20-50 cm 103 151 94 216 265  
Bomen tussen 51-75 cm 17 26 125 15 20  
Bomen groter dan 75 cm 7 4     2  

Totaal gekapte bomen 138 188 265 241 303  
 
Wij hebben geen overzicht van de particuliere gekapte bomen. Niet alle bomen zijn vergunningplichtig waardoor daar geen 
zicht op is qua aantallen. 
 
Dit jaar wordt een onderzoek uitgevoerd naar de boomkronen in de gemeente. Bij dit onderzoek worden alle boomkronen 
(particulier en gemeentelijk) in kaart gebracht. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de boomkronen op dit moment maar 
ook de boomkronen in het verleden door oudere luchtfoto's te gebruiken. Op deze manier kan in beeld worden gebracht of de 
hoeveelheid bomen in de gemeente toe- afneemt of gelijk blijft. Gelijktijdig wordt een aantal ecosystemendiensten 
onderzocht (CO2-vastlegging, afvang hemelwater, zuurstofproductie etc.) 
 
 
Vraag 5 
In hoeverre wordt er in de beheerplannen rekening gehouden met een onderhoudsprogramma voor behoud van het 
bestaande bomenbestand, maar ook voor het bomenbestand van de toekomst? Is er in de rapporten van de benchmark 
gemeentelijk groen informatie over het percentage oude grote (waardevolle) bomen t.o.v. het totale groen in de Gemeente?  
 
Antwoord 
In de Visie Buitenruimte is opgenomen dat wij zorgdragen voor een duurzaam boombestand en dat wij de Lijst Waardevolle 
bomen actueel houden. In Buitenruimte in Beeld is dit verder geconcretiseerd. In het beheerplan wordt uiteraard rekening 
gehouden met het vastgestelde beleid. 
 
In de benchmark is geen informatie opgenomen over aandeel oude bomen, zo gedetailleerd is de benchmark niet. 
 


