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In de vergadering van 6 november 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen
inzake het bomenbeleid. Ten aanzien van deze motie willen wij u middels deze
raadsinformatiebrief informeren.
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We hebben opdracht verstrekt om ons bomenbeleid te laten beoordelen en te vergelijken
met andere gemeenten en verbetervoorstellen aan te dragen. Deze opdracht is
uitgevoerd door een onafhankelijk bureau EkooTree. De resultaten van het onderzoek
zijn afgelopen periode ontvangen en zijn als volgt

Het risico van het vrijstellen van particuliere bomen van de vergunningplicht is dat
particulieren gemakkelijker bomen kappen. De groenspecialisten van de gemeente
constateren echterop basis van visuele waarnemingen geen inkrimping van het
particuliere bomenbestand. Het vrijgeven van veel particuliere bomen van de
vergunningplicht lijkt in Eijsden-Margraten dus niet geleid te hebben tot extra bomenkap.

Andere gemeenten hebben een vergelijkbare ervaring. Het grootste deel van de
onderzochte gemeenten geven aan dat uitbreiding van het kapverbod niet nodig is.
Slechts de gemeente Vaals geeft aan dat de beperking van het kapverbod betekent dat
zij een sturingsinstrument mist. Dat is echter het gevolg van de volledige vrijstelling van
de vergunningplicht voor particulieren in de kern van deze gemeente.
Met het inwerkingtreding van de ‘Kaart en ljst van beschermde bomen’ zijn tevens grote
aantallen bomen in gemeentelijk bezit buiten de vergunningplicht komen te vallen. Dit

betekent dat inwoners geen bezwaar kunnen maken tegen een aanstaande kap van
vergunningvrije bomen. Dit is echter goed te ondervangen door in samenspraak met
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inwoners kap- en vervangingsplannen van bomen vorm te geven.
Hier komt bij dat de Omgevingswet binnen afzienbare tijd in werking treedt. De kwaliteit
van de leefomgeving, betere afstemming tussen de verschillende functies en meer

flexibiliteit zijn daarbij de uitgangspunten. Vanuit deze optiek is het logisch om
onderscheid te maken in verschillende (beschermings)categorieën bomen.
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Het is op basis van deze constateringen niet wenselijk om terug te keren naar een
algemeen kapverbod.
Verder zijn de aanbevelingen van EkooTree als volgt:

Voor het versterken van de bescherming van bomen zijn betere opties beschikbaar dan
het wederom aanpassen van de Bomenverordening. De gemeente Echt-Susteren geeft
het goede voorbeeld. Deze gemeente kent een kapverordening die slechts uit 2 artikelen
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bestaat. Het is in Echt-Susteren verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de
houtopstanden te vellen of te doen vellen die staan vermeld op de vastgesteide
Bomenlijst. In de praktijk is de bescherming van het bomenbestand binnen de
gemeentegrenzen echter zeer goed geborgd. De gemeentelijke visie op groen en het
behoud van het groene karakter van de gemeente zijn zorgvuldig uitgewerkt in
verschillende nota's en verankerd in andere beleidsterreinen. Voor de gemeente Eijsden-
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Margraten is op deze punten nog winst te behalen
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Kansrijke mogelijkheden om bescherming van het bomenbestand te versterken zijn:
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1.
Harmoniseren ‘Kaart en lijst van beschermde bomen’
De verschillen tussen de voormalige gemeenten Eijsden en Margraten zijn (voor een
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aantal groenelementen) nog steeds merkbaar. De holle wegen zijn bijvoorbeeld wel op
het gehele gemeentelijk grondgebied beschermd. Landschappelijke elementen als hagen
en houtwallen niet. In het oude Margraten zijn deze laatste iets beter beschermd en voor
dit deel van de gemeente is een boomstructuurplan vastgesteld. Het verdient
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aanbeveling de waardevolle onderdelen van het beleid van de voormalige gemeenten
beter op elkaar aan te laten sluiten. Wellicht dat vanuit de harmonisatiegedachte
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bepaalde waardevolle groenelementen aan de Kaart toegevoegd moeten worden of daar
juist van afgehaald dienen te worden. Harmonisatie is een goed moment om te bepalen
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of de juiste groenelementen op de Kaart staan. Let wel: harmonisatie is niet hetzelfde als

gelijk trekken. Het kan goed zijn dat een bepaald gebied of een bepaalde kern van
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oudsher groener of juist minder groen is. Dan dient dit uiteraard ook tot uiting te komen
op de Bomenkaart. Het streven is geen eenheidsworst, maar eenheid door
verscheidenheid.
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Herijken:

'Kaart en lijst van beschermde bomen’

De interactieve Bomenkaart op de website van de gemeente is zeer inzichtelijk en
waardevol. Het geeft een ieder duidelijk inzicht waarom een bepaalde boom of
boomstructuur beschermwaardig is. Overigens zijn niet bij iedere boom de (esthetische-,

cultuurhistorische- en ecologische-) waarden benoemd. Aanvulling van deze gegevens
versterkt de kwaliteit van de Kaart. Belangrijke meerwaarde vormt het toevoegen van
functies aan de desbetreffende beschermde houtopstand. Gemeente Echt-Susteren
maakt bijvoorbeeld in de ‘Nota regie op groen’ onderscheid tussen de groenfuncties:

Structurerend-, maatschappelijk-, functioneel- en natuurlijk groen. Indien de gemeente
Eijsden-Margraten deze toevoeging van functies volgt, betekent dit bijvoorbeeld dat de
‘bomenstructuur’ en de ‘bomenlijst worden samengevoegd. Er kunnen echter ook andere

functies worden toegevoegd. Zoals ecosysteemdiensten als CO: vastlegging,
wateropvang of temperatuurregulering. Het belangrijkste is dat de toevoeging van
functies leidt tot een betere integrale afweging bij herinrichtingen. Bovendien sluit het
toekennen van functies aan houtopstanden goed aan bij het gedachtegoed van de
Omgevingswet. In het Omgevingsplan worden immers (ook) functies aan locaties
toegekend
3
Inwonersparticipatie en bijdrage particulieren voor instandhouding beschermde
boom

Het is aan te bevelen om inwoners te betrekken bij de herijking van de ‘Kaart en lijst van
beschermde bomen’. Bijvoorbeeld door hen in de gelegenheid te stellen om zelf bomen
aan te dragen. Voorwaarde is wel dat de criteria voor opname helder moeten zijn. Verder

moet duidelijk zijn dat de gemeente iedere voordracht toetst aan de criteria, alvorens
deze al dan niet toe te voegen aan de bomenlijst. Het verdient tevens aanbeveling om de
service aan particuliere eigenaren te versterken. Bijvoorbeeld door beter kenbaar te

maken dat particuliere eigenaren op verzoek kunnen vragen om een visuele boom
controle (Visual Tree Assessment). Dat vervolgens meeloopt met de reguliere VTA
controles van de gemeente zelf. Een handreiking in de kosten van aanplant bij een
verloren gegane monumentale boom kan een positieve bijdrage leveren aan de
instandhouding van waardevol groen. Deze handreiking moet echter niet conflicteren met

de herplantplicht. Oftewel: het moet duidelijk zijn in welke situaties een eigenaar een
herplantplicht krijgt opgelegd en in welke situaties hij een tegemoetkoming in de kosten
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van aanplant tegemoet kan zien. Daarom is het verstandig om de positieve stimulans
voor aanplant helemaal los te koppelen van de vergunningplicht en daarmee de
herplantplicht te regelen. De bijdrageregeling voor aanplant kan onderdeel zijn van een

bemelen

cadier en keer

bomenfonds, dat dan dus breder kan worden ingezet dan alleen onderhoud van
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monumentale bomen. Het kan dan tevens aangewend worden voor particuliere
initiatieven om de leefomgeving te vergroenen
4.
Uitwerken behoudsstrategieën lanen en groepen bomen
De criteria voor kap kunnen beter worden uitgesplitst naar de aard van de beschermde
houtopstand. Ter illustratie: Bij een solitaire monumentale boom is behoud van die
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specifieke boom het uitgangspunt.
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Bij een monumentale bomenlaan is echter het behoud

van de laan het uitgangspunt. Behoud van een individuele boom binnen die laan is dus
van ondergeschikt belang ten opzichte van het behoud van de laan als geheel. Dit
uitgangpunt betekent dat bijvoorbeeld een gezonde boom in die laan gekapt kan worden,
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structuur het uitgangspunt is, is dat dus niet het geval en moet dus met laanrenovatie
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gewacht worden tot de gaten door natuurlijke uitval groot genoeg zijn
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Logisch
minder
punt is

ruimte te creëren

Handhaving
gevolg van
beschermd,
nog heel wat

voor inboet.

Indien behoud

van

iedere boom

in de

versterken
een beperkt kapverbod hoort een stringente handhaving te zijn. Er is
dus wat er beschermd is, wordt beter in de gaten gehouden. Op dit
winst te behalen. Bij heel veel gemeenten. Handhaving en

monitoring krijgt mede vanwege de deregulering en flexibiliteit ook een belangrijkere rol
bij de intrede van de Omgevingswet.
Aanbeveling 1 en 5 worden reeds opgepakt en maken onderdeel uit van de
Omgevingsvisie en het toekomstige omgevingsplan. Aanbeveling 3 is een goede

aanvulling op onze kaart en dus ons beleid, zodat meer bomen welke vanaf de openbare
weg niet zichtbaar zijn, toch een beschermde status krijgen. Echter dienen hier goede
afspraken overte worden gemaakt en dienen de aanvragen goed afgewogen te worden
tegen de te maken afspraken. Voor aanbeveling
bureau Verbeek welke in 2010-2012 het huidige
samengesteld. De offerte bedraagt € 20.400,- ex
begroting zijn hiervoor geen middelen geraamd.
in de eerste bestuurskrant 2021

€ 20.400

2 en 4 is een offerte aangevraagd bij
bomenbeleid en de kaart hebben
btw. Binnen onze huidige meerjaren
Ons college heeft derhalve besloten om

extra door uw raad

beschikbaar te laten stellen

om de kaart van waardevolle en monumentale bomen te laten updaten

Wij vertrouwen erop u tot zover voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris,
_ De burgemeester,
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