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Aanleg+Onderhoud

Wat gaat er precies veranderen?
NW: „Het Norminstituut Bomen is in de 
afgelopen tien jaar uitgegroeid tot een 
bron van richtlijnen en vakinformatie 
waarop meer dan de helft van de Neder
landse professionele opdrachtgevers 
vertrouwt. Vanwege deze rol heeft Marc 
(Meijer, red.) de organisatie omgevormd 
tot een stichting, met de gebruikers in het 
bestuur. Hijzelf is nu directeur in dienst 
van de stichting. Dat betekent dat er geen 
winstoogmerk meer is en dat de eind
verantwoordelijkheid ligt bij het bestuur. 
Dat bestuur bestaat uit vertegenwoordi
gers van gemeenten. Zo ligt de zeggen
schap dus bij de gebruikers van de in
strumenten van het Norminstituut. In de 
dagelijkse gang van zaken op het kantoor 
van het Norminstituut verandert er verder 
eigenlijk niets.”

Waarom was deze stap verstandig? 
MM: „Daar zijn verschillende redenen 
voor. De belangrijkste is dat ik geloof dat 
het goed is voor de continuïteit. We vin
den bomen en ook het werk dat we ervoor 
doen belangrijk. Door het in deze vorm te 
gieten, is het voortbestaan minder van mij 
als persoon afhankelijk, maar wordt het 
gedragen door degenen die er het meeste 
belang bij hebben: de gebruikers van onze 
tools, de gemeenten.

den. Zo hang je je gemeentelijk beleid op 
aan een onafhankelijke partij die is veran
kerd in de gemeenten zelf. Verder willen 
we het publiek en bestuurders beter infor
meren over bomen en willen we zorgen 
dat boombeleid gebaseerd is op feiten.”

Is boombeleid nu niet gebaseerd op 
feiten?
NW: „Bomen worden steeds belangrijker 
vanwege klimaatverandering. Kennis over 
bomen daarom ook. Ik zie het als een 
taak voor ons als groenbeheerders om die 
kennis te verdiepen en te zorgen dat die 
kennis bij de juiste personen terechtkomt. 
Het Norminstituut Bomen kan daarbij hel
pen. We zouden bijvoorbeeld onderzoek 
kunnen laten doen of bestaande kennis 
kunnen ontsluiten en delen.”

Bij wie zou kennis over bomen terecht 
moeten komen?
NW: „Op verschillende plekken. Op de 
eerste plaats bij de beheerders zelf. Het is 
belangrijk dat we bestaande wetenschap
pelijke kennis over bomen en klimaat 
gaan implementeren in het beheer. Daar
naast moeten we het gemeentebestuur 
voeden met kennis, en dan niet alleen 
de portefeuillehouder groen. Ik heb in 
het kader van ons nieuwe groenbeleid in 
Alphen aan den Rijn, het voltallige college 
van B en W uitgenodigd in het Prinses 
Irenebos voor een soort speeddates. Bij 
verschillende stops heb ik stakeholders 
uitleg laten geven over wat groen en 
bomen betekenen voor de verschillende 
portefeuilles. Want ook voor Zorg & Wel
zijn, Educatie en Bouwen & Wonen is zo’n 
park belangrijk. Op zo’n manier krijg je bij 
bestuurders tussen de oren waarom groen 
en bomen zo belangrijk zijn. Voor veel 
beheerders is het misschien lastig om zo
iets te bedenken of voor elkaar te krijgen, 
maar met het Norminstituut zouden we 
ze daarvoor handvatten kunnen geven.”

Het Norminstituut is straks dus breder 
actief dan alleen de kwaliteit van 
boomverzorging?
MM: „Met de Handreiking Omgevingswet 

Een ander argument is dat we als not
forprofit organisatie makkelijker toegang 
hebben tot allerlei fondsen, die we bij
voorbeeld kunnen gebruiken om informa
tie over bomen met het publiek te delen 
of om onderzoek te bekostigen. 

Verder blijft het aan een commerciële 
organisatie plakken dat je bepaalde be
langen hebt, zoals het maken van winst. 
Dat schrikt sommige potentiële klanten of 
samenwerkingspartners af. We zouden in 
de toekomst meer samenwerking willen 
zoeken met organisaties zoals De Bomen
stichting of CROW. Wellicht dat deze ver
andering daarbij helpt.”

Voor jou persoonlijk is het ook best een 
verandering?
MM: „Ja, in plaats van eindverantwoorde
lijk te zijn, moet ik verantwoording gaan 
afleggen. Het zal misschien even wennen 
zijn, maar het voelt ook wel weer goed 
om beter te kunnen overleggen over de 
koers. Het maakt je minder kwetsbaar. 
Er zullen best situaties komen waarin ik 
denk: dat zou ik anders hebben gedaan. 
Maar je wilt uiteindelijk toch inhoudelijk 
overeenstemming bereiken. ’We doen het 
zo, want ik ben de baas’ vond ik altijd een 
slechte vorm van argumenteren. 

Verder is het financieel wel een aderla
ting geweest. We hebben laten berekenen 
wat het bedrijf waard was, en dat was 
best wel wat. Dat is nu teruggevloeid naar 
de maatschappij, waar het overigens ook 
vandaan gekomen is.”

Wat zijn de ambities van het bestuur?
NW: „Er is een aantal ambities voor de 
toekomst. Ten eerste willen we bevorde
ren dat de kwaliteit van boomverzorging 
beter geborgd wordt in gemeenten. Dat 
kan bijvoorbeeld door instrumenten als 
het Handboek Bomen op te nemen in 
beleid en contracten. In Alphen aan den 
Rijn, waar ik beleidsadviseur ben, heb
ben we twee jaar geleden het Handboek 
op genomen in het bomenbeleid en we 
zouden dat graag meer zien gebeuren. 
Daarvoor is het ook goed dat het Norm
instituut Bomen een stichting is gewor

B e s t u u r  g e vo r m d  va n u i t  a a n g e s l o te n  g e m e e nte n

Norminstituut Bomen is voortaan 
een stichting
Het Norminstituut Bomen is per 

woensdag 12 januari veranderd 

van een BV in een stichting. In een 

vraaggesprek leggen directeur Marc 

Meijer (MM) en kersverse voorzit-

ter Niek van ’t Wout (NW) uit wat 

dit betekent voor de aangesloten 

gemeenten en geven zij een kijkje in 

de plannen voor de toekomst.

TEKST Peter Bennink     
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Directeur/eigenaar Marc Meijer (r) draagt de voorzittershamer over aan bestuursvoorzitter Niek van ’t Wout.

en Bomen hebben we al een stap gezet 
die verder gaat dan alleen de kwaliteits
zorg voor bomen zoals die in het Hand
boek Bomen staat. We hebben daar al een 
ander publiek aangesproken, namelijk 
beleidsmakers in plaats van beheerders. 

Uit de verschillende sessies die we met 
het nieuwe bestuur hebben gehad, bleek 
dat er bij beheerders ook behoefte is om 
het publiek te informeren. We moeten 
bewoners meenemen in het complete ver
haal. Bijvoorbeeld praktische informatie 
geven over boomveiligheid en ze infor
meren over nut en noodzaak van bomen. 
Als ze bomen alleen als veroorzakers van 
overlast zien, dan hoef je ze ook niet neer 
te zetten.”
NW: „Je kunt ook denken aan het bescher

men van bomen bij werken. Als je breder 
in de samenleving kunt laten weten hoe 
dat moet, krijg je ook meer oren en ogen 
die zien hoe het gaat.” 
MM: „We kunnen 1.000 boomspecialisten 
nóg meer leren dan ze al weten, maar 
we kunnen ook 17 miljoen mensen een 
beetje opleiden. Maar goede en laagdrem
pelige informatie over bomen voor het 
publiek blijkt in de markt best moeilijk te 
vinden te zijn.”

Komt het norminstituut met een website 
voor consumenten of zoiets?
MM: „Dat zou kunnen. Op 19 mei presen
teren we het bestuur aan de aangesloten 
gemeenten. Dan maken we ook meer be
kend over de plannen.” <

’Ik geloof dat het goed 
is voor de continuïteit’

Wie zitten in het bestuur van 
Norminstituut Bomen?
nn Niek van ’t Wout, gemeente Alphen aan 
den Rijn, voorzitter
nn Marie José van den Bersselaar, gemeente 
Breda, penningmeester
nn Peter Huis in ’t Veld, gemeente Apeldoorn, 
secretaris
nn Bart Mellema, gemeente Utrecht
nn Dennis Noordman, gemeente Zwolle

Het bestuur zal tijdens de landelijke gebrui-
kersdag op 19 mei worden gepresenteerd.


