Van: Gert-Jan Hol
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 12:22
Aan: inwoner
Onderwerp: RE: 30/8: eiken aan de Repensestraat in Neerijnen thv nrs 1 t/m 7 - bezwaar tegen
kappen
Beste mevrouw,
Bedankt voor uw mail over de bomen aan de Repensestraat in Neerijnen.
Graag ligt ik het algemene beleid over de bomen aan u toe. Voor de uitvoering van de werkzaamheden
kunt u contact opnemen met de projectleider Niek Huijberts.
Hieronder vindt u een toelichting op het vastgestelde groenbeleidsplan met ingangsdatum 1 januari
2021.

Groenbeleidsplan:
In het groenbeleidsplan voor West Betuwe is bepaald dat we bomen gaan omvormen om het
bomenbestand efficiënter te kunnen gaan beheren.

Doel en eindresultaat:
Het doel van dit project is om planmatig het bomenbestand van West Betuwe om te vormen naar een
duurzamer en efficiënter te beheren bomenbestand. Daartoe wordt ingestoken op de volgende
maatregelen:
1. Het toepassen van ander beheer
Voorbeeld hiervan is het niet langer scheren van bomen maar deze vrijuit te laten groeien. Ook
bolvormen worden op tal van plaatsen stelselmatig geknot, terwijl de standplaats het vrijuit
groeien toelaat.
2. Het verwijderen van bomen
Er zijn omstandigheden waar bomen zijn geplant terwijl er eigenlijk onvoldoende ruimte
(bovengronds en/of ondergronds) beschikbaar is. In dergelijke gevallen kan het verwijderen
van deze bomen aan de orde zijn, zonder dat er nieuwe bomen voor terug komen.
3. Het uitdunnen van boomstructuren (lanen en/of groepen)
Er zijn tal van laanstructuren waar bomen zijn geplant op afstanden waarbij de kronen in
elkaar groeien terwijl de bomen hun eindfase nog niet bereikt hebben. In dergelijke gevallen
kunnen dunningen de bomen meer afstand bieden waardoor een duurzamere laanstructuur
ontstaat met behoud van het beeld.
4. Het vervangen van bomen
Er zijn bomen die onderhoudsintensief zijn terwijl de locatie andere mogelijkheden biedt.
Voorbeelden hiervan zijn meerdere bolvormen in relatief grote openbare ruimte. Het vervangen
door enkele bomen van een grotere categorie kan hier bijdragen aan meer kwaliteit en lagere
beheerkosten. Ook zijn er tal van bomen die het einde van hun levenscyclus bereikt hebben
(populieren in het buitengebied) en daar door hoge beheerkosten met veel risico’s met zich
meebrengen. Het vervangen door duurzamere soorten op royale afstand vormt hier een
wezenlijke bijdrage in het verduurzamen van het bomenbestand en het efficiënter kunnen
beheren.
De informatie over het andere beheer (punt 1) is in mei/juni in de krant gestaan met de verwijzing naar
de website. Op de website wordt aangegeven wat er gaat veranderen in het beheer en staan ook
tekeningen van de locaties waar dit betreft. De andere onderdelen komen nog aanbod.
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Doordat de werkzaamheden van de Repensestraat eerder uitgevoerd worden, wordt ook gelijk het
verwijderen van de bomen meegenomen zoals dit op de planning stond. Doordat dit in een
stroomversnelling is gekomen zijn de inwoners met een brief over het verwijderen van de bomen
geïnformeerd.
Met het vaststellen van het nieuwe beleid is ook de kapverordening aangepast. Vanwege de
deregulering (minder regels voor de inwoners en bemoeienis van de overheid) is de kapvergunning
met ingang van 1 jan 2021 grotendeels vervallen en alleen nog van kracht voor bomen op de lijst
Bomen met bijzondere waarde. Dit houdt in dat tegen het kappen van bomen die niet op deze lijst
staat geen formeel bezwaar kan worden gemaakt. Wel kunt uiteraard met de eigenaar van de boom in
overleg (zowel particulier als gemeentelijk). Zo vindt momenteel overleg plaats over de bomen aan de
Repensestraat met enkele inwoners.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan Hol
Adviseur Groen

