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Onderstaande raadsleden stellen de raad voor om in de vergadering van 12 mei 2021 het
college op te roepen om vanaf de volgende begroting (2022) afboekingen als het gevolg van
het kappen of dunnen van bomen expliciet en herkenbaar op te nemen in de begroting.
Sommige nieuwe bomen krijgen met het voorliggende raadsvoorstel een waarde als
‘investering met een maatschappelijk nut’ die 50 jaar mee zou gaan. Ze staan dus 50 jaar lang
op de balans van de gemeente. Dat betekent dat het kappen van bomen ook
begrotingstechnisch leidt tot vernietiging van een investering. Door dit voorstel aan te nemen,
wordt een te verwachten vernietiging van kapitaal door het kappen van bomen ook zichtbaar in
de gemeentebegroting.
Omdat we weten dat:






Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) stelt dat investeringen met een
maatschappelijk nut geactiveerd dienen te worden.
Groenvoorziening steeds vaker wordt gezien als een investering met maatschappelijk
nut in plaats van een kostenpost.
Het college in het Bomenplan Arnhem (maart 2020) stelt dat beheer en onderhoud van
groen van belang is. Beheersmaatregelen daarbij zijn onder andere snoeien, opkronen,
dunnen, het verbeteren van de groeiplaats en het geven van water. Het college stelt in
datzelfde plan daarnaast dat het soms noodzakelijk om een boom te kappen.
Met het vaststellen van de Nota investeren, waarderen en afschrijven, nieuwe
investeringen in bomen worden geactiveerd. De bijbehorende afschrijftermijn is daarbij
50 jaar.

Omdat we vinden dat:



Bomen van grote maatschappelijke waarde zijn en investeren daarin van belang is.
Het activeren van bomen een goede ontwikkeling is vanwege de spreiding in kosten
over meerdere jaren (activering) en de waarde van groen in onze stad.




Het van belang is dat de raad volledig wordt geïnformeerd over de gevolgen deze
nieuwe activering (van groen) voor toekomstige uitgaven.
Met het zien van bomen als investering, het rapporteren daarover in de paragraaf
‘Onderhoud kapitaalgoederen’ gepast is.

Daarom roept de gemeenteraad het college op om:
1. Indien het kappen of dunnen van bomen of bosgebieden zal leiden tot vernietiging van
op de balans opgenomen investeringen in bomen, dit expliciet te benoemen in de
begroting of op te nemen in een raadsvoorstel1.
2. De raad direct te informeren wanneer als gevolg van kappen of dunnen afboekingen
noodzakelijk zijn, die niet in de begroting voor het betreffende jaar of een raadsvoorstel
zijn opgenomen.
3. Jaarlijks in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen van de begroting toe te lichten
wat geplande projecten (inclusief regulier beheer) zijn voor ontwikkeling van het
kroonoppervlak in Arnhem en te verantwoorden over de resultaten van deze projecten
in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen in het jaarverslag.
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Bijvoorbeeld wanneer een ruimtelijk project leidt tot kappen van bomen die zijn geactiveerd op de
balans. Dit kan bij de begroting uiteraard voor de totale omvang aan te kappen geactiveerde bomen in
een jaar in één keer.

