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Vraag en antwoord 
 
Onze fractie ziet met lede ogen aan hoe steeds meer bomen worden gekapt.  
Vanuit diverse geledingen worden over het kappen van beeldbepalende bomen, sterk af-
keurende opmerkingen gemaakt (zie ook de ingezonden brief in het Weekblad van Deurne 
van Dhr. v.d. Berkmortel) 
De fractie Progressief Akkoord – GroenLinks heeft daar de volgende vragen over: 
 

1. Wat is het beleid van het college voor het verlenen of weigeren van toe-
stemming? 
Dit specifieke onderdeel van het beleid is uitgewerkt in het ‘Handboek groen’, zo-
als vastgesteld door het toenmalige college in 2011. De kaders hiervoor zijn be-
paald in de ‘kadernota Bomenbeleid’ zoals vastgesteld in 2009. De juridische bor-
ging is opgenomen in de ‘Algemene Plaatselijke Verordening’. Deze documenten 
zijn in te zien via de gemeentelijke website onder het product: ‘Bomen in Deurne’. 

 
2. Welke afwegingen werden gemaakt t.a.v. toestaan of weigeren?  

Hiervoor verwijs ik u naar het ‘Handboek Groen’, hierin staat het afwegingskader 
beschreven. 
 

3.  Wat was de rol van de buurtbewoners in het kader van kappen of niet    
     kappen?  

          In het afwegingskader om een vergunning te verlenen of te weigeren heeft de   
          mening van buurtbewoners een zeer beperkte rol. De gemeente geeft bewoners  
          nadrukkelijk de ruimte om mee te denken in projecten en heeft daarom ook hun  
          mening in beeld gebracht rondom de bomen van de Amstel/Hagelkruisweg.  
 

4.  Kunt u garanderen dat ‘groene parels’ (zoals de laanstructuur Hagelkruis-
weg/Amstel) in afdoende mate worden beschermd?  
Zoals u kunt lezen in het ‘Handboek groen’ is het afwegingskader erop gericht al-
leen een vergunning om te kappen te verlenen wanneer er een groot maatschap-
pelijk belang is. Dit afwegingskader wordt toegepast bij elke aanvraag. Feit is wel  
dat er door maatschappelijke opgaven zoals het oplossen van wateroverlast vaker 
knelpunten ontstaan tussen het maatschappelijk belang om voorzieningen aan te 
brengen en het maatschappelijk belang om bomen te behouden. Het is geen 
vooraf uitgemaakte zaak dat het belang van het behoud van bomen op de 2de 
plaats komt. 
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5. Uit de opgemaakte rapportage inzake Hagelkruisweg/Amstel blijkt dat     
     gezonde beeldbepalende bomen, totaal onnodig werden gekapt. Waarom    

heeft u dat niet verhinderd?  
Ik ga er vanuit dat u met dit rapport de Bomeneffectanalyse bedoeld die opgesteld 
is door een extern adviesbureau. Ik neem ook aan dat uw mening dat de bomen-
kap onnodig was, gebaseerd is op het feit dat in de rapportage alternatieven be-
noemd zijn. Zoals u in de rapportage kunt lezen is duurzaam behoud van 46 van 
de 53 bomen alleen mogelijk wanneer het ontwerp of de uitvoeringswijze wordt 
aangepast. Deze alternatieven zijn onderzocht, maar bleken alleen haalbaar wan-
neer grond aangekocht zou worden. Naast de grote financiële consequenties is dit 
niet overal mogelijk.  

 
6.  Bent u bereid om het beleid inzake het afgeven van kapvergunningen te 

evalueren? 
In 2015 is het bomenbeleid geëvalueerd samen met maatschappelijke partners, 
dorps- en wijkraden. Deze evaluatie is besproken in de gemeenteraad. Enige aan-
passing die hieruit volgde is de keuze om de criteria voor Groene Parels aan te 
passen zodat er de particuliere bomen van de lijst van Groene Parels verwijderd 
zijn. In het concept Raadsprogramma wordt ook gesproken over een evaluatie van 
het Bomenbeleid. Als dit de nadrukkelijke wens van de gemeenteraad is zullen wij 
hier natuurlijk aan meewerken. 

 


