Geachte raadsleden,

Mijn naam is Agnes Berkemeijer, ik ben bestuurslid van stichting Haarlemse Bomenridders.
Ik wil mijn grote zorg uitspreken over het voornemen om de lijst met waardevolle bomen niet langer te
gebruiken bij de afweging voor het verlenen van een kapvergunning. Het is zo belangrijk dat die lijst er
is. Wij hebben veel ervaring m.b.t. verleende kapvergunningen in Haarlem, en ook in omliggende
gemeenten, er kan zo goed als niets gedaan worden om het kappen van een boom tegen te gaan als
deze niet op de lijst staat.
Nog niet zo lang geleden, in 2018, is vastgesteld dat de lijst juist wél gebruikt zal worden. Een dergelijke
lijst is praktisch en geeft bomen die het waard zijn extra bescherming.
Die extra bescherming is hard nodig. Hoewel in uw gemeente veel mooie en grote bomen staan kan dat
snel veranderen. Wij werden juist de laatste maanden een aantal maal gebeld door zeer verontruste
inwoners die met lede ogen in hun directe omgeving grote bomen zagen verdwijnen en onze hulp
inroepen. Nieuwe buren die ineens bomen willen kappen, zonnepanelen waarvoor bomen moeten
wijken, etc.
Waarom is die lijst nu zo belangrijk?
Als er een kapvergunning voor een
boom wordt gevraagd wordt door de
gemeente een afweging gemaakt van
de waarde van de boom. (art 4.13 lid
2) Daarin is een aantal afwegingen
vastgelegd zoals natuurwaarde,
landschappelijke waarde, waarde
voor de stad etc.

natuur- en milieuwaarden;
landschappelijke waarden;
cultuurhistorische waarden;
waarden van stads- en dorpsschoon;
waarden voor recreatie en leefbaarheid;
beeldbepalende waarden;
waarde voor behoud van de overblijvende
houtopstand
dendrologische waarden

Dat lijkt heel positief, voor de boom
in kwestie, maar in de praktijk blijkt
een waardevolle boom waar een
kapvergunning voor is aangevraagd heel lastig of niet te redden op basis van deze criteria. Als
voorbeeld; het blijkt namelijk zeer lastig om aan te tonen dat een boom een grote natuurwaarde heeft
of beeldbepalend is en wel zo groot dat het belang van handhaven van de boom belangrijker is dan het
belang van de eigenaar die wil kappen. Wij hebben hier in Haarlem ruime ervaring mee opgedaan. Als
een boom niet op de lijst met waardevolle bomen is opgenomen worden de meest prachtige bomen
gekapt ook als die eigenlijk op die lijst hadden moeten staan. Maar dan is het te laat.
Dat komt omdat de criteria nogal breed te interpreteren zijn. Natuurwaarde, waarde voor de stad,
beeldbepalendheid, je kunt er alle kanten mee op.
Er zijn zo veel voorbeelden te geven van bomen die voor mensen belangrijk zijn, de boom staat op een
markante plaats, altijd als je erlangs rijdt/fietst zie je deze boom, de boom heeft een mooi silhouet in de
winter, ruikt lekker, geeft prachtige bloesem in het voorjaar, uitzicht vanuit eigen huis of tuin, er zitten
vogels in, talloze insecten. Deze bomen moeten een status kunnen krijgen.

Daarom is de lijst met waardevolle bomen juist zo belangrijk. Daar staan de bomen op die extra
bescherming moeten krijgen. Daar heeft dan vooraf een deskundige naar gekeken. Het gaat om bomen
die de gemeente de uitstraling geven die je wilt als bestuur en die waardevol zijn qua leefbaarheid.
In Artikel 4:13 lid 3 wordt nu nog de mogelijkheid opengehouden om bomen die niet op de lijst staan
maar wel aan de criteria van die lijst voldoen, alsnog als zodanig te behandelen, dus daarvoor in beginsel
geen kapvergunning te verlenen. Een goed artikel wat zeker behouden moet blijven. Maar de
wethouder wil dit artikel schrappen….. niet doen!
Want al met al wordt de bescherming van bomen vele malen slechter.
Daarom verzoeken wij de gemeenteraad met klem de lijst met beschermwaardige bomen te blijven
gebruiken en zo snel mogelijk actueel te maken. Wij zijn in Haarlem met dezelfde lijst bezig wellicht
kunnen we samenwerken.

