
Geachte voorzitter, leden van de Raad, wethouders en andere aanwezigen, 
 
 
Mijn naam is Bea Hoogheid, secretaris Bomenbond , lid van het Groenoverleg. Ik spreek vanavond 
mede namens mijn medeleden in het Groenoverleg, Maddy van Holland en Jolanda Ginjaar. 
 
U spreekt vanavond over het sluitstuk van een proces dat in december 2016 werd ingezet met het 
concept Bomenbeleidsplan. Na de vaststelling van dit plan in 2017 volgde ambtelijk overleg over 
concepten voor een nieuwe Bomenverordening. Onze bevindingen zijn via het plenaire Groenoverleg 
aangeboden aan het College. 
 
Omdat deze bevindingen niet ter inzage zijn gelegd en evenmin zijn meegestuurd met de stukken 
voor deze Raadsbijeenkomst noem ik de 4 daarin vermelde aanbevelingen even op: 

1) Geef in de toelichting op art 6 Groentoets aan dat een goedkeuring van zo’n toets een besluit 
is dat open staat voor zienswijzes en beroep en benoem de wijze van publicatie van dit 
besluit 

2) Zend tegelijk met de Verordening een herziene tekening met de grenzen van de bebouwde 
kom toe (hangt samen met art 2) 

3) Doe dit ook voor de in art 4 lid 1 ev genoemde lijst van bijzonder waardevolle bomen en 
houtopstanden,  

4) Maak ‘dunning’ (art 5 lid2 sub d) ook vergunningplichtig 
 
Van deze punten is alleen de aanbeveling voor de herziene tekening met de grenzen van de 
bebouwde kom gehonoreerd. 
 
Ten aanzien van de groentoets: in de toelichting staat weliswaar dat een goedkeuring van een 
Groentoets een besluit is dat voor zienswijzes en beroep openstaat maar is geen antwoord gegeven 
op de vraag naar de wijze van publicatie. Ons pleidooi was in publicaties het Groentoets-besluit 
separaat te vermelden en niet ‘te verpakken’ in een besluit dat ogenschijnlijk alleen over de activiteit 
‘bouwen’ of aanleg van infrastructuur gaat. Wij vragen de Raad ons pleidooi te ondersteunen en er 
zo voor te zorgen dat burgers via een heldere separate publicatie optimaal worden geïnformeerd. 
 
Ten aanzien van de lijst met bijzonder waardevolle bomen en houtopstanden: deze lijst is sterk 
verouderd. Al tijdens de bespreking van het Bomenbeleidsplan werd erkend dat herziening nodig 
was. Dat is nu bijna 1 ½ jaar geleden. Voor zover wij weten is er nog steeds geen bijgestelde lijst en 
dreigt nu precies datgene te gebeuren waar wij 8 maanden geleden al voor waarschuwden, namelijk 
dat deze lijst nog steeds ontbreekt bij inwerkingtreding van de nieuwe verordening. Wij vragen de 
Raad zich uit te spreken over de onwenselijkheid de nieuwe Verordening in werking te laten 
treden in de wetenschap dat de bestaande lijst van waardevolle bomen sterk verouderd is en 
zonder dat duidelijkheid bestaat over het tijdstip waarop een geactualiseerde lijst beschikbaar zal 
zijn. 
 
En dan de ‘dunning’, art 5 lid 2 sub d. Iedere groenbeheerder wil graag meters kunnen maken zonder 
‘al die rompslomp’ van vergunningen met bijbehorende tekeningen, toelichtingen, bomenkeuringen 
en mogelijke bezwaarprocedures. Onder het motto van onderling vertrouwen en kostbare ambtelijke 
uren wordt voorgesteld ‘dunning’ NIET vergunningplichtig te maken.  
 
In de nadere uitleg bij het betreffende artikel staat dat dunning kan omvatten:  
1) Het verwijderen van snelgroeiende en/of concurrerende houtige gewassen ten gunste van de 
ontwikkeling van langzamer groeiende houtige gewassen;  



2)  Het verwijderen van houtige gewassen die een beperkte toekomstverwachting hebben door een 
ongunstige concurrentiepositie, een verminderde conditie en/of onoplosbare mechanische 
gebreken;  

3)  Het systematisch verkleinen van het totale aantal houtige gewassen ten gunste van de 
ontwikkeling van de resterende houtige gewassen. 
 
De eerste reden is het scheiden van de zogeheten ‘wijkers en ‘blijvers’. Vaak het gevolg van aanplant 
van snelle groeiers tussen langzamere groeiers om in een korte periode al een groen aanzicht te 
verkrijgen maar tegelijkertijd voor het toekomstbeeld meer duurzame varianten als de langzaam 
groeiende eik er tussen te zetten. Een gebruikelijk principe dat met een goede motivatie bij de 
kapaanvraag en een duidelijke tekening zelden tot formeel bezwaar leidt, ook omdat kap om deze 
reden juridisch én beleidsmatig goed te verdedigen is. Waarom dan toch vergunningplichtig maken?  
 
Betrokkenheid van burgers bij beleid en uitvoering is geen eenrichtingsverkeer. Oproepen tot 
participatie door de burger en gedeelde of zelfs geheel verlegde verantwoordelijkheid landen niet 
wanneer het bestuur zelf weigert optimaal inzicht in besluiten en argumenten te geven. En let wel: 
ook hierbij gaat het om bomen met tenminste een diameter van 15 cm op 1.30 hoogte. Dus alle 
struiken en dunnere bomen blijven gewoon vergunningvrij. 
 
De noodzaak tot onderbouwing doet zich nog sterker voelen bij de 2e en 3e omschrijving van 
dunning, omdat hier conditie, toekomstverwachting en onderlinge concurrentie worden aangehaald. 
Dat zijn bij uitstek onderwerpen ter beoordeling door een expert. Wanneer bijvoorbeeld Pius Floris 
of Boomtotaalzorg een ETT 1-gekwalifceerde medewerker een VTA-keuring 2 laten uitvoeren, dan is 
duidelijk dat een onafhankelijk expert een oordeel over de boom heeft uitgebracht. Zo’n oordeel 
werpt ook een zwaar gewicht in de schaal bij een eventuele procedure en dient tevens als 
onafhankelijke toets voor de burger die helder en op tijd, dus vóór de kap, kan lezen waarom de 
kapvergunning is verstrekt.  
 
Zonder deze tweeledige borging (onafhankelijke expertise en inzichtelijke procedure) is er grote kans 
op juist verlies van vertrouwen wanneer burgers worden overvallen door eenmaal uitgevoerde 
dunning waarbij toetsing op aspecten als gezondheid of toekomstverwachting niet meer mogelijk is 
omdat de bomen al zijn gekapt en afgevoerd. 
 
Het aspect van de tijd die gemoeid is met een vergunningentraject? De tijdswinst die wordt verwacht 
met vergunningvrij ‘dunnen’ kan snel verdampen wanneer er uitgebreid geantwoord moet worden 
op vragen van verdrietige burgers of gealarmeerde raadsleden. 
 
En vertrouwen: net als reputatie komt dat te voet en gaat te paard. Wij vragen de Raad zich uit te 
spreken tegen het vergunningvrij maken van kap uit hoofde van dunning (en dus art 5 lid 2 sub d te 
schrappen).  
 
Ik dank u voor uw aandacht. 

                                                           
1 ETT = European Tree Technician 
2 VTA = Visual Tree Assessment 


