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Beste lezer, 

Voor u ligt het 21ste jaarverslag van Trefpunt Groen Eindhoven. 

2021 was wederom een vreemd jaar met een voortrazende pandemie, die 
op allerlei gebieden zijn weerslag kende. Het betekende voor TGE wederom 
een jaar zonder fysieke bijeenkomsten en, net als voor velen, werken van-
uit huis en op afstand. Dat laat niet onverlet dat er ook in dit jaar weer de 
nodige kapaanvragen, bestemmingsplanwijzigingen, grootstedelijke ont-
wikkelingen en overige projecten voorbij kwamen. Ondanks de soms lastige 
omstandig heden konden Bram Meulenbeld en Linda van Driel ook in 2021 
weer bogen op de kennis, expertise en betrokkenheid van onze achterban. 
Aan allen die ons vorig jaar hebben geholpen: Ontzettend bedankt! Jullie 
inzet en betrokkenheid is ontzettend waardevol. 

Per 1 oktober heeft Joop van Hout afscheid genomen van TGE. Joop  
heeft zich 20 jaar ingezet voor de vergroening van Eindhoven. Namens  
het bestuur heel veel dank hiervoor.
 
Per 1 december 2021 is Désirée Stienen ons team komen versterken als 
communicatie expert. Dit hebben jullie ongetwijfeld al gemerkt in zowel de 
kwaliteit als kwantiteit op onze digitale kanalen. Om onze digitale informa-
tievoorziening nog verder te versterken werkt Désirée momenteel hard aan 
onze nieuwe website, die voor de zomer live gaat. 

 

 
 
In 2021 is tevens Ernst van Kogelenberg tot het bestuur toegetreden. Ernst 
beziet zaken veelal vanuit het principe van de brede welvaart en richt zich 
daarbij ook op de hele regio rondom Eindhoven. Natuur houdt zich immers 
niet aan de stadsgrenzen van de gemeente Eindhoven. Een zeer welkome en 
waardevolle aanvulling!

Onze koers is bekend en onze opdracht duidelijk met een motivatie die  
onverminderd van kracht blijft.

Anjo Breuers, Voorzitter 

Voorwoord



1.
TYPERENDE 
PROJECTEN
2021

Om u een indruk te geven van de verschillende projecten die het 

jaar 2021 voor Trefpunt Groen Eindhoven typeerden hebben wij 

enkele ontwikkelingen geselecteerd en hieronder beschreven. 

Meer informatie over de stichting Trefpunt Groen Eindhoven, onze 

doelstelling en onze werkwijze kunt u lezen op bladzijde 13. 
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Vorming van nieuw  
gemeentelijk beleid 
TGE neemt een steeds pro-actievere rol in 
als het gaat om gemeentelijk beleid omtrent 
groen, in de brede zin van het woord. Wij 
geven niet alleen reacties op ingediende  
aanvragen zoals kapvergunningen en  
bestemmingsplanwijzigingen, maar gaan 
ook actief met de gemeente in gesprek over 
hoe we groen, natuur en duurzaamheid be-

ter kunnen verankeren in de verschillende  
beleidsprogramma’s van de gemeente  
Eindhoven. In 2021 hebben wij onder andere 
input gegeven voor de gezondheidsnota, de 
nieuwe boomverordening, het programma 
stedelijke verlichting en het evenementen-
beleid. 

1.1

Werkzaamheden Eindhovens Kanaal
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Grootstedelijke Ontwikkelingen
De stedelijke ontwikkelingen in  
Eindhoven blijven elkaar in hoog tempo 
opvolgen. Vonk, Snelfietspad HTC-De 
Run, Stationsgebied-Zuid, Fellenoord, 
HOV3 verbinding, buurtschap Te Veld en 
het herinrichtingsplan Genneper Parken 
zijn enkele voorbeelden hiervan. 

In alle gevallen is het zoeken naar manieren 
om stedelijke . ontwikkelingen hand-in-hand 

te laten gaan met ecologie. Met name voor 
ontwikkelingen in het Natuurnetwerk  
Brabant en/of de Groen-Blauwe mantel  
is dit een uitdaging. Die roepen bij onze 
achterban dan ook geregeld weerstand op. 

TGE is tégen ontwikkeling in deze  
beschermde gebieden, die juist zijn aan-
gewezen als ecologisch waardevol en waar 
in onze optiek de focus juist zou moeten 

liggen op verdere ontwikkeling van ecolo-
gische waarden. Echter is het uiteindelijk 
aan de gemeenteraad om al dan niet  
goedkeuring te geven op bepaalde  
ontwikkelingen. Mocht dit gebeuren,  
dan zal TGE er alles aan doen om ervoor  
te zorgen dat naast deze ontwikkeling ook 
de ecologische waarden in het plangebied 
ten minste behouden blijven of versterkt 
worden.

1.2

>

Buurtschap te Veld: Voor Na
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TGE is dan ook in de prettige positie dat wij 
vooraan in de processen betrokken worden 
(beginspraak). Op deze manier hebben wij 
bijvoorbeeld bewerkstelligd dat in het geval 
van Vonk de groencompensatie grotendeels 
ex-ante wordt gerealiseerd. Vrij uniek als het 
gaat om bouwprojecten.

In 2021 zijn wij betrokken geweest bij begin-
spraak van onder andere de volgende stede-
lijke ontwikkelingen:  

• Uitvoeringsprogramma Dommelpark
• Fellenoord/ Knoop XL
• Stationsplein
• Stadhuisplein
• HOV3
• Snelfietsroute HTC- de Run
• Herinrichtingsplan Genneper Parken

Uitgelicht: 
STATIONSGEBIED 

Zowel aan de zuidzijde als aan de 
noordzijde van Eindhoven Cen-
traal staan grote ontwikkelingen 
op de agenda. Hoogbouw, met 
woon- en werkgebieden, een 
knooppunt van fietsen, treinen 
en bussen, en dat alles pal aan 
een Ecologische Verbindingszo-
ne (de Dommel). Uitdagingen in 
zo’n gebied zijn groot. Hoe hou 
je een dergelijk stedelijk gebied 
aantrekkelijk en klimaatrobuust? 
Hoe combineer je zoveel functies, 
en hou je toch een aantrekke-
lijk groen beeld? Hoe hou je de 
natuurwaarden van de Dommel 
intact? We denken mee met de 
gemeente Eindhoven om dit te 
bereiken. Sleutelwoorden zijn 
versterking van de Dommel-zone, 
meervoudig ruimtegebruik met 
groen, recreatie, infrastructuur 
en klimaatadaptatie, afschalen 
van auto’s, en programmering 
(van bv. onderwijs, onderzoek 
of voedselproductie) op dak- en 
gevelgroen. 

>

Overzichtsfoto stationsgebied
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Bestemmingsplannen 

In 2021 heeft TGE over 33 bestemmings-
plannen geadviseerd. Dit zijn er 5 meer dan 
in 2020. In verschillende stadia van het ont-
werp-proces kijken we mee met het plan en 
geven we adviezen over hoe om te gaan met 
bestaande natuurwaarde in het plangebied, 
of hoe meerwaarde te creëren voor klimaat-
adaptatie, natuur en stadsecologie. Met als 
minimum vereiste uiteraard de gemeente-
lijke normen. We schakelen hierbij geregeld 
onze achterban-partners in. Zo zijn er bij de 
stichting Stadsnatuur Eindhoven experts die 
bij meerdere projecten hebben geadviseerd 
over nestkastvoorzieningen in nieuwbouw. 
En samen met het IVN zorgen we voor 
voorlichting over tuininrichting of het beheer 
en onderhoud van binnentuinen door een 
Vereniging van Eigenaren. Zo voorkomen we 
verstening van privé-tuinen, en dichten we 
het gat tussen aanleg door de ene partij en 

onderhoud door de volgende partij. Waar 
nodig geeft TGE ook (on)gevraagd advies op 
de gebieden van duurzaamheid, waterop-
gave of andere specifieke thema’s die van 
invloed kunnen zijn op bestaand of nieuw 
groen. 

Enkele mooie voorbeelden van  
bestemmingsplan adviezen uit 2021 zijn:

• Park Forum West
• De Majoor
• HOV 3
• Clarissenklooster
• Blixembosch
• Vliegfunnel Eindhoven Noord-West 

1.3

Park Forum West

Overzicht-plattegrond Jan Heynslaan
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Kapaanvragen 
1.4

De gemeente Eindhoven stuurt kapaan-
vragen richting Trefpunt Groen Eindho-
ven voor een onafhankelijke beoordeling. 
De kapadviezen vanuit TGE zijn bindende 
adviezen, en ook hier worden we daarom 
in een vroeg stadium bij ontwikkelingen 
betrokken. In 2021 ging het om 35 kap-
aanvragen. 

Een trend die we zien is dat projecten die 
getrokken worden door de gemeente Eind-
hoven zeer zorgvuldig verlopen. Alle bo-
men binnen de invloedsfeer van een ont-
wikkeling worden beoordeeld en wanneer 
zij behoudenswaardig zijn, wordt grote 
moeite gedaan om de bomen in te passen. 

Wanneer niet de gemeente maar een 
externe eigenaar de kartrekkersrol heeft 

op een locatie, zien we dat het soms mis 
gaat. Groen en natuur krijgt dan niet altijd 
een plek die het nodig heeft in een ont-
wikkelplan. TGE wordt te laat betrokken en 
er volgt een vervelend proces om plannen 
alsnog aangepast te krijgen, bomen te 
sparen of een toereikende compensatie op 
te stellen. In 2022 zetten we ons in om dit 
proces nog beter te laten verlopen.

Het gebeurt gelukkig niet vaak, maar af 
en toe krijgen we nog melding van een 
illegale kap. Hoewel het ergste leed dan al 
geschied is, doen we er samen met de ge-
meente alles aan om de verantwoordelijke 
persoon/instantie hierop aan te spreken 
en ervoor te zorgen dat er alsnog compen-
satie plaatsvindt. 

Zoutstraat
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Infrastructuur 

Grotere kapaanvragen behoren vaak tot 
plannen om riolering te vervangen of stra-
ten te vernieuwen. We zien dan vaak dat er 
weliswaar bomen gekapt moeten worden, 
maar er uiteindelijk meer groenwaarde 
terugkomt op dezelfde locatie. Wegen wor-
den versmald en/of fietsvriendelijker ge-
maakt, boomspiegels worden vergroot en 
onder-beplanting wordt aangelegd. Dit alles 
ten gunste van de leefbaarheid voor zowel 
mens als dier in de stad. Daarbij consta-

teren we dat het steeds vaker lukt om bij 
dit soort projecten de bestaande gezonde 
bomen te behouden. Dit komt mede door-
dat de gemeente steeds meer een integrale 
benadering hanteert waarbij alles in één 
keer wordt aangepakt. In 2021 zijn wij on-
der andere betrokken bij herinrichtingsplan-
nen van onder andere de Ruysdaelbaan, de 
PSV-laan en de Javalaan.

1.5

De Koppele



2.
BIJEENKOMSTEN 
IN 2021
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Zoals al in de inleiding besproken heeft 
Covid-19 zijn weerslag gehad op de werk-
zaamheden van TGE, en dat geldt in het 
bijzonder voor de bijeenkomsten die wij 
altijd met veel plezier organiseerden en  
die ook met veel enthousiasme werden 
ontvangen. Door Covid-19 en personele 
wisselingen binnen de organisatie zijn 
de hoeveelheid bijeenkomsten beperkt 
gebleven. In samenwerking met de Biblio-
theek Eindhoven en Art and Tech Society 
organiseerden we wel een succesvolle 
webinar-serie over “Urban Farming in 

Eindhoven”. De voertaal was Engels, en de 
webinars waren dan ook specifiek bedoeld 
voor engels-sprekende stadsgenoten. 
Binnen die doelgroep is relatief veel in-
teresse naar groen initiatieven, en urban 
farming in het bijzonder, echter de groep 
weet moeilijker toegang te vinden tot de 
initiatieven waar zij aan mee kunnen werken. 
Sprekers tijdens de serie van 2 webinars kwa-
men vanuit Trefpunt Groen Eindhoven, Art & 
Tech Society, boerderij Wasven, voedselbos 
Wielewaal, community garden Irisbuurt, en 
Adopteer een Straat.

Naast deze webinars, was Trefpunt Groen 
Eindhoven vertegenwoordigd op enkele  
externe bijeenkomsten, waar wij  
presentaties mochten geven: 
• Klimaatfestival Eindhoven, oktober 2021

•  Symposium over natuur-inclusief bouwen, 

georganiseerd door Vogelbescherming  

Nederland

In de loop van 2022 gaan wij weer mini-
maal 2 fysieke bijeenkomsten organiseren. 
Deze worden op moment van schrijven 
ontwikkeld. 

Symposium Natuurinclusief bouwen 



In het werkplan 2022 zijn een aantal generieke doelstellingen 

geformuleerd, waarvan de meeste elk jaar aan de orde komen. 

Een aantal ambities voor 2022 willen we eruit lichten.   

3.
WERKPLAN  
AMBITIES EN ACTIES  
VAN 2022
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Website
TGE is afhankelijk van de kennis, expertise 
en inzet van haar achterban. Al een aan-
tal jaren focust TGE op uitbreiding van de 
achterban, met name vanwege de ver-
grijzing van de huidige deelnemers. Eind 
2021 heeft TGE mede daarom opdracht 
gegeven tot vernieuwing van de website. 
Samen met het aantrekken van de nieuwe 
communicatiemedewerker, die de website 
beheert en de social media een nieuwe 
impuls heeft gegeven, denken we een nog 
groter bereik te kunnen krijgen in de stad, 
en ook jongere mensen aan ons te binden. 
Belangrijk speerpunt van de nieuwe web-
site is interactie. Door middel van digitale 
plattegronden is het straks voor bezoekers 
nog overzichtelijker welke projecten er 
lopen (van kapaanvraag tot grootstedelijke 
ntwikkeling), welke groene initiatieven er in 
de stad zijn, en welke groene evenementen 
er plaats vinden. De website gaat voor de 
zomer van 2022 ‘live’. 

Gemeenteraadsverkiezingen
Van 14 tot en met 16 maart 2022 hebben 
de gemeenteraadsverkiezingen plaatsge-
vonden. TGE heeft medio 2021 een brief 
naar alle politieke partijen gestuurd waarin 
zij haar wensen heeft weergegeven als het 
gaat om groen in de stad. Zodra de onder-
handelingen over een nieuw college B&W 
beginnen doet TGE haar uiterste best de 
betrokken partijen te bewegen om vol in te 
zetten op groen, duurzame ontwikkeling en 
natuurinclusief bouwen. 

Omgevingswet
De Omgevingswet zou volgens de plannen 
operationeel worden in 2022. Inmiddels 
is deze datum verschoven naar het eerste 
kwartaal van 2023. Voor TGE heeft dit geen 
grote impact. TGE is immers al jaren bezig 
met waar de omgevingswet onder andere in 
wil voorzien: vroegtijdige betrokkenheid van 
belanghebbenden bij ontwikkelprojecten.



4.
FINANCIEEL
JAARVERSLAG

De financiële balans van Trefpunt Groen Eindhoven over 2021 is 

opgenomen op de volgende pagina. Dit financieel jaarverslag is 

opgesteld en gecontroleerd door een externe deskundige.
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Vaste activa
Materiële activa

Vlottende activa 

Vorderingen 
Overlopende activa 

Liquide middelen

Totaal Activa

Stichtingsvermogen
Stichting Trefpunt Groen 
Eindhoven e.o. 

Kortlopende schulden 
Belastingen en premies 
Verzekeringen 
Overlopende passiva 

Totaal Passiva

Netto omzet 

Kosten 
Personeelskosten 
Afschrijvingen
Overige bedrijfskosten

Bedrijfsresultaat 
Financiële Baten & Lasten

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 
Buitengewone baten

Resultaat

31-12-2020
in €

942

4.866

103.629

109.437

3.441

9.999
95.997

109.437

2020
in €       

138.000

127.665
774

12.411

-2.850
-160

-3.010
4.000

990

2021
in €                                         

200.700

165.240
494

16.677

8.289
-186

8.103

8.103

BALANS PER 31 DECEMBER 2021 WINST EN VERLIESREKENING OVER 2021

Het financieel jaarverslag is opgesteld en gecontroleerd door  
ons boekhoudkantoor Van Gerwen en Vermeulen. 

Activa

31-12-2021
in €                                         

2.716

1.269

31.480

35.465

21.544

9.320
4.601

35.465

Passiva

Er is over 2021 een positief bedrijfsresultaat omdat het aantrekken van de nieuwe 
communicatiemedewerker langer duurde dan voorzien. Mede hierdoor zijn een 
aantal geplande activiteiten opgeschoven naar 2022, waarvoor een voorziening is 
opgenomen.



6.
UREN-
VERANTWOORDING
2020
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20%

15%
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5%

10%
5%

Overig

Communicatie

Netwerk
Intensiveren

Bestemmingsplannen 
adviseren

Afstemming  
achterban

Project en  
beleidsadviezen

Managementtaken  
en administratie

Kapaanvragen 
behandelen

URENBESTEDING2021 IN CIJFERS 

 
Kapadviezen    35
Bestemmingsplan adviezen   33
Bijdrage beleidsstukken  5
Mediation    6
Opvolging illegale kap  5
Stamtafel biodiversiteit  4
Centraal Milieu Overleg  5
Kennismaking bewonersinitiatieven 13
Inspraak gemeenteraad  6



TREFPUNT  
GROEN EINDHOVEN
Trefpunt Groen Eindhoven e.o. (TGE) zet zich in voor een groen  
en gezond Eindhoven voor nu en in de verdere toekomst.  

De uitvoering van onze missie vindt plaats in nauwe samenwerking 
met groepen en betrokken inwoners die een positieve bijdrage 
leveren om de leefbaarheid van Eindhoven te bevorderen. Denk aan 
groengroepen zoals het IVN en de Stichting Stadsnatuur of aan duur-
zaamheidsgroepen zoals de fietsersbond of 040energie. Trefpunt 
Groen Eindhoven brengt de standpunten, belangen en adviezen van 
haar netwerk in een vroegtijdig stadium in bij initiatiefnemers van 
projecten zoals gemeente, ontwikkelaars en corporaties. Onze taak 
is het bundelen en coördineren van de inspraak op het gebied van 
groen, natuur, milieu en duurzaamheid. TGE noemt deze werkwijze 
‘beginspraak’. Bij Trefpunt Groen Eindhoven zijn bijna honderd  
groepen, betrokken inwoners en kennisdragers aangesloten. Samen 
maken we ontwikkelingen groener en inclusiever en ondersteunen  
we diverse groen- en duurzaamheidsprojecten.

Netwerk Trefpunt Groen Eindhoven
Het netwerk van Trefpunt Groen Eindhoven bestaat uit een grote 
groep mensen die hun kennis, kunde en tijd beschikbaar stellen om 
Eindhoven te begeleiden naar een leefbare stad, met specifieke aan-

dacht voor groen. Globaal is het netwerk van Trefpunt Groen  
Eindhoven te verdelen over de diverse thema’s: Biodiversiteit, Stads-
bomen, Gezonde Stedenbouw, Energie(transitie), Milieu (lucht, bodem, 
water, geluid), Klimaatverandering (hittestress, waterberging, adaptatie, 
mitigatie), Duurzame mobiliteit, Duurzaam bouwen (natuurinclusief, 
houtbouw, levensloopbestendig) en Gebiedsexpertise.

Bestuur Trefpunt Groen Eindhoven
•• Anjo Breuers - voorzitter
•• Bertus van Waardenburg - penningmeester
•• Hans Lamers - bestuurslid
•• Ernst van Kogelenberg - bestuurslid

Coördinatoren
Trefpunt Groen Eindhoven heeft twee coördinatoren die begin-
spraak coördineren en groen- en duurzaamheidsprojecten onder-
steunen: Linda van Driel en Bram Meulenbeld. Joop van Hout is per 
1oktober 2021 gestopt.

Communicatie
Per 1 december 2021 heeft TGE Désirée Stienen aangenomen als 
communicatiemedewerker. 
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DOELSTELLING
TGE

De Stichting Trefpunt Groen Eindhoven stelt zich ten doel: be-
trokken inwoners een platform bieden om de stad leefbaar te 
maken, met specifieke aandacht voor groen en alles wat daar 
direct invloed op heeft (biotisch en abiotisch). Dit doen we door 
in nauwe samenwerking met groepen en individuen gevraagd en 
ongevraagd advies te geven op ruimtelijke ontwikkelingen over 
groen, natuur, klimaat en duurzaamheid. 

De stichting bereikt haar doel onder meer door: 
••  Opbouw van goede relaties en bevordering van samenwerking 

met alle bij Trefpunt Groen Eindhoven aangesloten groepen en 
individuen in en rond Eindhoven;

••  Het inbrengen van door aangesloten groepen ontwikkelde 
standpunten met betrekking tot natuur, milieu, duurzaamheid 
en cultuurhistorie, vooral in het Centraal Milieu Overleg met de 
gemeente Eindhoven;

••  Een actief communicatiebeleid voor groenbewustzijn, kennisuit-
wisseling en relevante Eindhovense ontwikkelingen. 
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BEGIN-
SPRAAK

Beginspraak start met een initiatief voor een ruimtelijke project. 
Denk aan het vervangen van bomen, de herinrichting van een 
straat of een nieuw woningbouwproject. Trefpunt Groen Eindho-
ven neemt in een vroegtijdig stadium kennis van deze plannen en 
tast af welke groepen belang hebben bij het betreffende project 
of een waardevolle adviesrol kunnen vervullen. Samen met deze 
groepen beoordeelt Trefpunt Groen Eindhoven de plannen en 
gaan we het gesprek aan met de initiatiefnemer. Beginspraak is 
constructief van aard en gericht op een kwalitatieve verbetering 
op het gebied van natuur, groen, milieu en duurzaamheid. Zo zoe-
ken we samen naar mogelijkheden om waardevolle bomen in te 
passen of fauna een plek te geven in een nieuw appartementen-
complex. 

Met beginspraak verbinden we de kennis uit aangesloten groepen 
concreet aan projecten waarmee plannen inclusiever worden. 

Denk aan kennis over bomen, ecologie, water, luchtkwaliteit etc. 
Een enkele keer staat een initiatief haaks op vigerend beleid, zoals 
de bomenverordening of de Wet natuurbescherming. In dat geval 
houden we de poot stijf en sturen we aan op alternatieven. Op 
deze manier voorkomt Trefpunt Groen Eindhoven ook geregeld 
tijdrovende en kostbare bezwaarprocedures. 

De beginspraak rol van Trefpunt Groen Eindhoven is vastgelegd 
in een protocol tussen TGE en de gemeente Eindhoven. Initiatief-
nemers zijn verantwoordelijk om TGE vroegtijdig te betrekken en 
TGE bundelt en coördineert de inspraak met haar groepen. Het 
resultaat van de beginspraak wordt door Trefpunt Groen Eindho-
ven opgetekend in een formeel advies. Dit is het sluitstuk van de 
beginspraakprocedure en is tevens een belangrijk begeleidend stuk 
voor de gemeenteraad bij het beoordelen van ruimtelijke ontwik-
kelingen. 
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SAMENWERKING  
MET DE GEMEENTE (CMO)
In het protocol van het Centraal Milieu Overleg (CMO) zijn afspraken 
tussen TGE en de gemeente Eindhoven vastgelegd als het gaat om 
taken, verantwoordelijkheden en monitoren van de resultaten.

Samenstelling CMO
Het CMO bestaat uit een basisvertegenwoordiging van vier TGE-verte-
genwoordigers (de coördinatoren en twee bestuursleden) en vijf  verte-
genwoordigers van de gemeente (de voorzitter, de secretaris, de pro-
grammaleider Groen, de programmaleider Milieu en het afdelingshoofd 
Projectexpertise). Deze basis kan in onderling overleg per vergadering of 
agendapunt worden uitgebreid met (bijvoorbeeld) bestuurders of des-
kundigen.

Algemene taak
Het Centraal Milieu Overleg moet ervoor zorgen dat:
••  standpunten van de milieugroeperingen over natuur, milieu en duur-

zaamheid worden betrokken en meegewogen bij de strategie, plan-
ontwikkeling en besluitvorming op alle niveaus.

••  er controle is op de uitvoering van in overleg ingenomen standpunten.
••  bij het gemeentebestuur voortdurend aandacht wordt gevraagd voor 

natuur, milieu en duurzaamheid in relatie tot bestuurlijke besluiten.

Verantwoordelijkheden & bevoegdheden
••  De partijen in het CMO zijn samen verantwoordelijk voor de effectivi-

teit van het overleg. Het CMO staat buiten de gemeentelijke organisa-
tie en kan gevraagd en ongevraagd (onafhankelijk) advies uitbrengen 
aan het college.

••  De gemeentelijke vertegenwoordigers zijn daarbij verantwoordelijk 
voor tijdige informatie over de geplande onderwerpen, opdat er geza-
menlijke afspraken gemaakt kunnen worden over de fase waarin en de 
wijze waarop deze onderwerpen in het CMO behandeld worden.

••  Indien er sprake is van (blijvend) verdeelde standpunten, zal het CMO 
een verdeeld advies uitbrengen aan het gemeentebestuur.

••  De TGE-vertegenwoordigers in het CMO zijn verantwoordelijk voor een 
goede communicatie met het volledige TGE en haar (zie dat dit steeds 
gebruikt wordt – ‘zijn’ kan in principe ook) achterban opdat zij de  
meningen van de achterban volwaardig naar voren kunnen brengen.

••  Het TGE coördineert de milieugroeperingen die in Eindhoven e.o.  
actief zijn.

••  Het CMO is bevoegd voorstellen te doen voor het inwinnen van extern 
advies. Zowel de inhoud van de uiteindelijke opdracht als de resultaten 
van het extern advies is altijd onderwerp van bespreking in het CMO 
en zullen benut worden bij de advisering aan het gemeentebestuur.
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Het bomencompensatiefonds is in het voorjaar van 2013 ingesteld door 
de gemeenteraad. Wanneer grondeigenaren te kappen bomen aan-
toonbaar niet fysiek kunnen compenseren is financieel compenseren in 
het fonds mogelijk. ‘Het geld in het Compensatiefonds bomen wordt 
gebruikt om maatregelen te financieren die bijdragen aan het verho-
gen van de kwaliteit van het boomareaal en daarmee samenhangende 
doelen als leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Zo worden er bomen 
geplant of vindt groeiplaatsverbetering bij waardevolle bomen plaats’ 
(Nadere regels Bomen, 2015). 

Sinds eind 2017 heeft TGE medezeggenschap over de keuze en de prio-
ritering van projecten die gefinancierd worden uit het bomencompen-
satiefonds. Sindsdien zijn zo’n 12 bomenprojecten uitgevoerd waarmee 
een bijdrage wordt geleverd aan het duurzaam beschermen van het 
Eindhovense bomenbestand. 
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