Zonder vergunning bomen kappen
De gemeente wil het kappen van gemeentebomen makkelijker maken. In de nieuwe
Verordening op de Houtopstanden 2013 wordt voorgesteld dat de gemeente soms bomen mag
kappen zonder een kapvergunning en dus ook zonder burgers vooraf te informeren. De
Haarlemse Bomenwachters raden de raadsleden aan om niet zo maar in te stemmen met de
nieuwe verordening. Er staan voorstellen in waardoor het de inwoners van Haarlem onmogelijk
wordt gemaakt om bezwaar te maken tegen de kap van bomen. Als jonge bomen te makkelijk
gekapt mogen worden zullen er nooit oude, monumentale bomen ontstaan, zullen leef- en
foerageermogelijkheden voor dieren (insecten, vogels e.d.)verdwijnen en zal de leefomgeving
van mensen verslechteren.
De gemeenteraad moet binnenkort een besluit nemen over de aangepaste Verordening op de
Houtopstanden 2013. Het is de bedoeling dat de nieuwe verordening voldoet aan de vereisten van de
Wabo. De Haarlemse verordening moet dus andere regels ten aanzien van de procedure te bevatten.
De verordening wordt echter ook inhoudelijk aangepast om sommige bomen zonder vergunning te
kunnen kappen.
In het Bomenbeleidsplan 2009-2019 staat dat bomen behouden moeten worden. Niet alleen de
54.339 bomen in de openbare ruimte, maar ook de vele bomen in particuliere tuinen. Toch kan de
gemeente voor alle bomen in Haarlem een kapvergunning afgeven. Jaarlijks verdwijnen er circa 1000
gemeentebomen en veel particuliere bomen. Zelfs voor de 3200 bomen die op de lijst van Openbare
Monumentale bomen staan, of voor de nog niet geïnventariseerde monumentale bomen die in
particuliere tuinen staan, kan een kapvergunning worden afgegeven.
Jaarlijks worden 350 tot 400 aanvragen voor het kappen van één of meer bomen ingediend. Om
minder kapvergunningen te hoeven afgeven, wordt voorgesteld de verordening op meerdere punten
aan te passen. Zo wil de gemeente zonder vergunning bomen dikker dan 20 cm kappen in particuliere
voor- of zijtuinen die kleiner zijn dan 20 m2. In de praktijk zijn dit de aanvragen waarvan, volgens de
gemeente, met zekerheid is te stellen dat de vergunning verleend wordt. Hoe worden evenwel de
uitzonderingen voorkomen, zoals de kap van 100 jarige lei-linden voor een gevel?
De kapvergunningplicht vervalt ook voor bomen dikker dan 20 cm, die dood, ziek of om
veiligheidsredenen (VTA) afgekeurd zijn. Maar als bomen vergunningvrij gekapt mogen worden,
ontneem je burgers de mogelijkheid om een second opinion uit te laten voeren. Binnen de VTAbeoordelingen komen veel onderlinge verschillen van mening voor over eén en dezelfde boom.
In het verleden bleek dat de VTA-adviezen soms naar de wens van de opdrachtgever zijn
geschreven. Na verweer door burgers werden de bomen behouden en goed verzorgd. Die
bomen leven nu nog. Net als bij de mens hoeft niet elke zwakke plek of ziekte bij een boom
automatisch tot de dood te leiden! Met een goede groeiplaats en goede verzorging kan een
gemeentelijke boom vaak behouden blijven. Bovendien is een boom vaak € 20.000,- (of meer) waard
is.
De Haarlemse Bomenwachters zijn van mening dat monumentale of grote aantallen gezonde bomen
alleen gekapt mogen worden met een raadsbesluit. Anders is het namelijk in afwijking van het
Bomenbeleid! In het voorstel moet het behoud van de bomen gewogen worden ten opzichte van de
maatschappelijke belangen. Getoetst moet worden op 1. Het bestemmingsplan 2. Bomenbeleidsplan
3.Bomenverordening 4. Flora en fauna wet 5. Monumentenwet en 6. Kosten van alternatieve
boomsparende uitvoeringswerkzaamheden.
Dit zijn geen ondergeschikte herzieningen, daarom moet het gemeentebestuur de burgers inspraak
geven of moet de gemeenteraad niet instemmen met deze inhoudelijke aanpassingen van de
nieuwe Verordening op de Houtopstanden 2013.
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