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Even door-bomen
Uniforme Methode voor de waardebepaling van bomen
Jaarlijks wordt de eenheidsprijs vastgesteld voor de berekening van o.a. schadevergoedingen voor vernielde bomen.
De eenheidsprijs is een indexcijfer en wordt berekend aan de hand van actuele boomkwekerijprijzen.
De eenheidsprijs voor 2021 bedraagt 6,63 euro/cm2
Meer informatie vind je op de website van de VVOG.

Boomwaardecalculator
Dé aangewezen manier om de boomwaarde en de schadevergoeding voor bomen
snel en digitaal te berekenen is de ‘Boomwaardecalculator’.
De VVOG ontwikkelde dit softwareprogramma al jaren geleden maar heeft dit
nu totaal herwerkt en aangepast aan de nieuwe berekeningsmethode waarbij
ecologie en erfgoed in rekening worden gebracht via de meerwaardefactor.
Meer informatie over de nieuwe berekeningswijze vindt u in dit artikel uit
Groencontact 2019/3.
Alle info over het aankopen van de Boomwaardecalculator 5 vind je hier. Je kan
de nieuwe versie ook 1 maal testen zonder aankoopverplichting.
De gebruikers van de vorige versie (4.x) krijgen de mogelijkheid om aan een
gereduceerde prijs een upgrade naar het nieuwe programma aan te schaffen.

Wet houdende boek 3 ‘Goederen’ (Wet Geens)
De wetswijziging die gevolgen heeft op het aanplanten van bomen op het openbaar domein is nog niet in voege en zou pas in
werking treden op 1 september 2021.
Een coalitie van middenveldorganisaties, waaronder ook de VVOG, heeft bezwaar ingediend bij het Grondwettelijk Hof en hoopt
dat de wet nog wordt aangepast zodat bomen niet weer de dupe zijn.
Meer informatie vind je op onze website!

Agenda VVOG voorjaar 2021
Februari
• 10/02 | VVOG | CentrumStedenOverleg (CSO) - Teams-vergadering
Maart
• Verschijnen van Groencontact 2021/1
• Lancering Openbaargroen-awards 2021
April

April
• 20/4 | Uiterste inschrijvingsdatum Openbaargroen-awards 2021
Mei
• 11/5, 18/5 en 25/5 | Congres Publieke Ruimte via webinars
• 25/5 | VVOG | Algemene Vergadering
• 30/5 tot 6/6 | Week van de bij
Juni
• 1/6 | Congres Publieke Ruimte | Gent (onder voorbehoud)
• 9/6 | VVOG | Uitwisseling met Stadswerk (NL) | Maastricht (onder voorbehoud)
Meer informatie vind je op onze website!

“Vind ons leuk op Facebook”
De VVOG kan je ook terugvinden op Facebook. Graag delen en ons leuk vinden.
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