
Voorwaarden Bijdrageregeling waardevolle bomen 2018 
 

 

Om voor een bijdrage uit de Bijdrageregeling waardevolle bomen in aanmerking te kunnen ko-

men gelden de volgende voorwaarden: 

 

1. Subsidie is alleen mogelijk voor particuliere waardevolle bomen zoals aangegeven op de 

Groene Kaart. Andere overheden of natuurbeherende organisaties kunnen geen gebruik 

maken van de Bijdrageregeling. 

2. Subsidie is alleen mogelijk als de boom is aangemeld voor de gratis boomveiligheidscontrole 

met onderhoudsadvies die de gemeente 1x per 3 jaar aanbiedt. 

3. Subsidie is alleen mogelijk als de boom in goede gezondheid verkeert en als uit de boom-

veiligheidscontrole blijkt dat de eigenaar er goede zorg aan besteedt. 

4. Subsidie kan slechts worden aangevraagd binnen een jaar na uitvoering van een boomvei-

ligheidscontrole. De bevindingen van de boomveiligheidscontrole kunnen worden betrokken 

bij de beslissing over het toekennen van subsidie. 

5. Voor een waardevolle boom kan slechts 1 x per 6 jaar subsidie worden verleend. 

6. Subsidie moet worden aangevraagd via het hiervoor beschikbare “aanvraagformulier bijdra-

geregeling waardevolle bomen”. 

7. Om in aanmerking te kunnen komen voor een subsidie zullen werkzaamheden aan een 

boom door een deskundige moeten worden uitgevoerd. Hiervoor moet bij het “aanvraag-

formulier bijdrageregeling waardevolle bomen” een offerte /plan van aanpak worden ge-

voegd waaruit blijkt welke (onderhouds)maatregelen genomen worden, wie ze uit gaat voe-

ren en wat ze gaan kosten. 

8. Er wordt 50% subsidie verleend op het offertebedrag met een maximum van € 300,- per 

boom en € 1.000,- per boomeigenaar (bij meerdere bomen). 

9. Aan een subsidietoekenning kunnen voorwaarden worden verbonden die de duurzame in-

standhouding van de boom bevorderen, zoals bijvoorbeeld het uitrasteren van een boom 

om te voorkomen dat er vraatschade aan de boom of ploegschade aan de wortels ontstaat. 

10. Wanneer zeer kostbare (onderhouds)maatregelen nodig blijken die redelijkerwijs niet van 

een particuliere boomeigenaar verwacht mogen worden, kan het college van burgemeester 

en wethouders besluiten om een hogere bijdrage te verlenen. 

11. Wanneer de instandhouding van een op de Groene Kaart vermelde groenstructuur (onder-

houds)maatregelen vraagt die redelijkerwijs niet van een particuliere eigenaar verwacht 

mogen worden, kan het college van burgemeester en wethouders besluiten om hiervoor een 

subsidie te verlenen of diensten beschikbaar te stellen. 

12. Subsidieaanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het vastgestelde 

subsidieplafond is bereikt. 

13. Het subsidieplafond voor 2018 is vastgesteld op € 11.920,00. 

 


