Bomenbeleidsplan Weert
Inspreken in de Commissievergadering EZ d.d.18 sept. 2012 door G. Hendriks
Beste dames en heren,
Mijn naam is Gerard Hendriks, voorzitter van Stichting Groen Weert en contactpersoon van
de Bomenstichting voor de gemeente Weert.
Bij het tot stand komen van het Bomenbeleidsplan hebben we inspraak gehad. Veel van de
ingebrachte zaken zijn in het Bomenbeleidsplan terug te vinden. Over het algemeen zijn we
tevreden met het resultaat. Het beleidsplan is ambitieus, wat we omarmen, echter ook
belangrijk is dat het Bomenbeleidsplan helder, duidelijk en ook te handhaven is.
Het moet ‘SMART’ zijn. Dit is het letterwoord voor; specifiek, meetbaar, acceptabel,
realistisch en tijdgebonden. Om enkele voorbeelden te noemen;
Kapvergunning (omgevingsvergunning)
De afwegingen voor het verstrekken van een kapvergunning zijn in sterke mate afhankelijk
van de beoordeelaars en of bestuurders. Hij of zij bepaalt of een boom gekapt mag worden en
hoe de compensatie moet plaatsvinden. Dus een bron voor veel discussie.
Waarom niet duidelijk vermelden dat wanneer een boom gekapt moet worden voor een
project, de opdrachtgever of eigenaar een bijdrage moet storten in het Herplantfonds. Bij een
monumentale boom bijvoorbeeld 2x de taxatiewaarde van de boom en bij een waardevolle
boom bijvoorbeeld de taxatiewaarde van de boom. Dit is duidelijk en er kan dan ook een
economische afweging gemaakt worden.
Waar een waardevolle of zelfs monumentale boom moet wijken, dient aangegeven te zijn
welke alternatieven zijn onderzocht om de boom te kunnen behouden.
Uitspraken als; ‘Er zal herplant plaats vinden’, of ‘Er komt veel groen voor in de plaats’ of
‘Er is een gedegen afweging gemaakt’ zijn te vrijblijvend.
Het bedrag gestort in het Herplantfonds mag niet gebruikt worden binnen hetzelfde project.
Dan is het vestzakbroekzak en is een economische overweging niet mogelijk. Natuurlijk moet
altijd het streven zijn om bomen in te passen.
Bij illegale kap of het vergiftigen , ringen of anderszins moedwillig beschadigen van een
boom (bijvoorbeeld door het te dichtbij een boom ploegen, of door vee dat de bast beschadigt
waardoor de boom doodgaat of door grondwaterdalingen of het innemen van de boom) dient
de taxatiewaarde van deze boom als boete opgelegd te worden en gestort in het
Herplantfonds. (bij een monumentale boom bijvoorbeeld 2x de taxatiewaarde). Bij mogelijke
herplant kunnen de herplantkosten in mindering worden gebracht.
Bij het natuurlijk sterven van een monumentale of waardevolle boom is bij de kap van de
bomm alleen een herplantplicht van toepassing, met als stok achter de deur dat de
taxatiewaarde (1 of 2x) van de boom bij het niet herplanten alsnog betaald moet worden. De
afstervende boom laten staan moet als optie nadrukkelijk worden overwogen.
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Beschermde bomen
De bomen die in de lijst van de Bomenstichting staan, worden in het voorstel extra
beschermd. Een goede zaak. Wel gaat dit maar over 10% van de bomen die nu in het
Bomenregister staan.
De waardevolle bomen en structuurbomen verdienen ook een goede bescherming. Het zijn de
toekomstige monumentale bomen.
Bestemmingsplan
We vragen ons wel af of het mogelijk is om in een bestemmingsplan een volledige en
gedegen afweging te maken ten aanzien van het groen en daarop, het wel of niet kappen van
bomen te beslissen. Denk bijvoorbeeld aan het Bestemmingsplan Buitengebied. Het is zo
omvangrijk dat overwegingen niet de gewenste aandacht krijgen. Wel kunnen we ons
indenken, dat in het bestemmingsplan, bij het projecteren van een nieuwe weg, een gedegen
afweging gemaakt wordt ten aanzien van het groen, op de manier zoals hiervoor beschreven
is.
Bij uitbreidingsplannen of bouwprojecten is het gebruikelijk dat, indien mogelijk, de bomen
ingepast worden.
Ook dient de huidige afspraak gerespecteerd te worden dat bomen niet gekapt worden voordat
de bouwvergunning verstrekt is en de financiën voor de bouw rond zijn. Denk bijvoorbeeld
aan de te vroeg gekapte bomen aan de Nelissenhofweg voor de uitbreiding van de kazerne.
Inmiddels moeten we nog maar afwachten of die uitbreiding wel doorgaat!
Nieuwe bomen
We zijn gelukkig met de actie van de gemeente om de bewoners een boom aan te bieden voor
in de voortuin. Blijkbaar is de gemeente in staat om goedkoop bomen in te kopen. Dit daar
hiervoor 50 euro per boom is opgenomen. We gaan ervan uit dat dit inclusief de boompaal
met band en de bezorging is. De genoemde 3000 extra bomen in voortuinen geeft aan dat de
gemeente Weert de slogan "Weert stad in het Groen" ambitieus wil ondersteunen.
Overigens wordt binnenkort gestart met de voorbereiding van het plan ‘Een Gezonder en
Groener Weert’ waarbij burgers geschikte plaatsen voor bomen kunnen aanwijzen. De bomen
worden door het bedrijfsleven gesponsord en door de gemeente aangeplant.
Bungalowpark
In het plan staat dat specifieke beschermingsgebieden ge-her-ijkt moeten worden. Het is ons
niet duidelijk wat hiermee bedoeld wordt.
Het bungalowpark is nu een specifiek beschermingsgebied. Het heeft de bestemming ‘Wonen
in het bos’. Laat het nadrukkelijk de bedoeling zijn dat dit zo blijft en dat dit gebied niet wordt
omgevormd tot een woonwijk zonder een bijzonder karakter.
Centrum
Gelukkig wordt erkend dat de binnenstad erg stenig en kaal is. We herinneren ons de enquête
onder Weertenaren over wat er in de plaats van het oude stadhuis moest komen. Ruim 60%
vond dat er meer aandacht voor het groen moest komen. In een enquête van Weertdegekste
onder de Weerter bevolking vond 81% de binnenstad kaal. Hier is, buiten het planten van
bomen, ook in de vorm van gevelgroen, boombakken en daktuinen veel te bereiken.
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Stadspark
Het Stadspark is niet meegenomen in het plan. Dit wil niet zeggen dat er niets aan hoeft te
gebeuren. Sinds het Koninklijk bezoek aan Weert in 2011 zijn in het park alle bloemperken
verdwenen. Bij het bezoek van de jury voor de Entente Florale moest het Stadspark vermeden
worden. Dit is Weert onwaardig. Er ligt een plan uit 2002 van de wijkraad De Biest, de
Binnenstad en van de omwonenden. Dit plan is nog steeds actueel. Ook als het niet lukt om
houthandel Scheijmans te verplaatsen dan nog kan de rest gerevitaliseerd worden. Het
komend jaar wordt gevierd dat Weert 600 jaar Stadsrechten heeft. Besteed het budget
daarvoor niet alleen aan een vluchtige activiteit, maar ook aan iets waar de burgers en
bezoekers blijvend van kunnen genieten.
Samengevat; Het Bomenbeleidsplan is een goede basis voor een verdere uitwerking waarbij
onduidelijkheden en moeilijk te handhaven zaken vermeden moeten worden.
Verder extra aandacht voor het groen in het centrum en het Stadspark.
Namens Stichting Groen Weert hartelijk dank voor uw aandacht.
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