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Overlast van bomen aan de

-

Keizerskroon en Stinzenlaan Noord
Tijdens de commissievergadering Fysiek Domein van 15 oktober jl. hebben de heren Suurhoff en
Van Schaik gesproken over de overlast van de bomen op de Keizerskroon en Stinzenlaan-Noord.
Zij ervaren overlast door beperkte lichtinval en wortelopdruk en dat hebben zij al vaker kenbaar
gemaakt, ook aan uw gemeenteraad. Dit keer hebben zij u een lichtinvalmeting en een
samenvatting van voorgaande acties en correspondentie aangeleverd. Het verzoek aan u was om
het college van B&W ervan te overtuigen een aantal bomen aan de Stinzenlaan-Noord te
verwijderen en te vervangen voor kleinere boomsoorten.
Het college is om de navolgende redenen niet van plan de bomen aan de Stinzenlaan-Noord te
verwijderen of te vervangen voor kleinere boomsoorten. Die redenen zijn meerdere keren aan
verzoekers kenbaar gemaakt.
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Vanwege het belang van bomen voor de leefbaarheid van wijken, worden bomen slechts bij hoge
uitzondering verwijderd of vervangen. Dit kan het geval zijn wanneer duurzame instandhouding
naar deskundige maatstaven niet verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade, of wanneer
het duurzaam behoud niet opweegt tegen een zwaarwegend, algemeen, maatschappelijk belang.
Dat is hier niet het geval. De wetgeving waar de heer Suurhoff naar verwees (ARBO-wet) is niet
van toepassing op woningen. Hun conclusie dat de bomen voor onvoldoende lichtinval zorgen, is
niet correct. De nulmeting die in hun opdracht is gehouden op de Stinzenlaan-Noord toonde geen
significante verschillen in lichtintensiteit tussen woningen met of zonder een boom voor de deur.
Ook afname van lichtinval is volgens de Bomenverordening geen reden voor het kappen van
beschermde bomen.
Deze onderbouwing waarom het college van B&W niet ingaat op hun verzoek om een aantal
bomen aan de Stinzenlaan-Noord te verwijderen, is ook opnieuw naar de heren Suurhoff en Van
Schaik verstuurd. Om veiligheidsredenen heeft de gemeente onlangs wel delen van de
Stinzenlaan-Noord herstaat en daarmee is de overlast van de wortelopdruk afgenomen.
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Dergelijke verzoeken worden getoetst aan de Bomenverordening Stichtse Vecht (2015), waarin
ook alle beschermde houtopstanden zijn opgenomen in een zogenaamde groene kaart. In de
Bomenverordening staat onder andere dat schaduwwerking of wortelopdruk geen gegronde
redenen zijn om beschermde bomen te vellen. Alle eiken aan de Stinzenlaan-Noord zijn
beschermde bomen. De bomen en de ervaren overlast passen binnen de kaders van dit beleid en
daarom zal de gemeente de bomen niet gaan kappen.
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Overlastgevende bomen hebben op dit moment de volledige aandacht van het college van B&W.
Voor de zomer zijn op een informatieve commissievergadering de uitkomsten van de ‘bomenmotie’
gepresenteerd. Deze zijn verwerkt in een Quickscan waarbij een vergelijking is gemaakt tussen
overlastmeldingen van inwoners en de criteria die de gemeente daarvoor hanteert. Daartussen
bleken grote verschillen te bestaan. Het bomenbeleid zal op korte termijn niet aangepast worden
en op huidige, door de gemeenteraad vastgestelde, wijze doorgaan. Wél is het college begonnen
met een aantal pilots waarmee we gaan kijken of we op een andere manier, op basis van
specifieke fysieke kenmerken van bomen en de kwaliteit van de groeiplaats in de toekomst overlast
kunnen voorkomen. Tevens is voor 2020 een verhoogd budget aangevraagd voor het regulier
onderhoud aan bomen om in de toekomst achterstanden in beheer te voorkomen en is in 2018 een
budget van twee ton beschikbaar gesteld om achterstanden in het onderhoud in te halen en
overlastsituaties aan te pakken. Een deel hiervan is in 2018 besteed en een groot deel wordt dit
najaar nog gebruikt om bomen met een ‘achterstallig’ boombeeld (snoeiachterstand) te snoeien en
terug op beeld te krijgen. Ook worden een aantal overlastgevende situaties aangepakt waar de
bomen op grond van de geldende wet- en regelgeving wel verwijderd kunnen worden.

