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Politieke Avond Gooise Meren Vragenuur                                                        
 

Vergaderdatum:  
 

24 januari 2018 

Onderwerp vraag: 
 

Storm en omgevallen bomen   

 
Op donderdag 18 januari jl. is op de Floralaan in Bussum een boom door de westerstorm 
ontworteld en op een huis gevallen. De schade aan het huis is aanzienlijk. Op 5 meter naast 
het huis staan de noodlokalen van de Emmaschool. Bij een zuidwesterstorm was de boom op 
de noodlokalen gevallen. 
Voor de boom is de afgelopen tien jaar al meermaals een kapvergunning aangevraagd door 
de bewoners. De bomenexpert, ingeschakeld door de gemeente, heeft geen toestemming 
gegeven voor kap. De bomenexpert ingeschakeld door de bewoners heeft dit betwist en 
aangegeven dat het om een zieke boom gaat. Deze discussie duurt al langere tijd. Recent 
heeft de gemeente toestemming gegeven om de boom te kappen. Dit zou afgelopen vrijdag 
(19 jan jl.) plaatsvinden, maar dat was te laat. 
Tevens is door de Emmaschool al meermaals het gevaar van de boom onder de aandacht 
gebracht van de gemeente. Er is gevraagd om het valbereik van de boom te beperken door 
de top van de boom eruit te snoeien. Ook dit verzoek is door de gemeente geweigerd. 
Hart voor BNM heeft enkele vragen hierover: 
 
1. Is het college van mening dat zij juist heeft gehandeld door de diverse verzoeken voor 

kap, onderbouwd door een bomenexpert, te weigeren? 
2. Is het college van mening dat zij een juiste risico-inventarisatie heeft gedaan voor deze 

boom in de omgeving waarin hij stond (valbereik op een school en op huizen)? 
 

Op de van Houtenlaan ter hoogte van de Heemskerklaan is vorig jaar bij een storm een boom 
van de groenstrook van de gemeente omgewaaid en op een auto terecht gekomen. 
Omwonenden hadden al meermaals gemeld bij de gemeente dat ze zich zorgen maakten 
over de staat van de bomen. Ook de brandweer gaf vorig jaar aan een melding te maken over 
de bomen bij de gemeente. Bij de storm vorige week donderdag is een boom van dezelfde 
soort omgewaaid en rakelings langs de gevel van een huis gegaan. De brandweer kwam 
opnieuw en één van de brandweerlieden was er een jaar geleden ook en die verbaasde zich 
erover dat de bomen er nog stonden. Er staan nog meer bomen van hetzelfde soort, die 
volgens de bewoners in slechte staat zijn. 

 
3. Zijn de meldingen over deze bomen de afgelopen jaren door de gemeente verwerkt en 

op veiligheid beoordeeld? 
4. Gaat het college met spoed de overgebleven bomen op de van Houtenlaan beoordelen 

op veiligheid en indien nodig kappen? 
 

5. Zijn deze voorvallen reden voor het college om bij de beoordeling van kap-aanvragen 
voor bomen, waarbij een veiligheidsrisico wordt aangedragen, danwel bij een melding 
van inwoners over gemeentelijke bomen, die een gevaar kunnen vormen voor de 
omgeving, een extra risico-inventarisatie op veiligheid te doen en die mee te nemen bij 
de beoordeling? 
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