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Aan de gemeenteraad
Voorgesteld Besluit
1. Het Burgerinitiatief Stinzenlaan Noord e.o. afwijzen omdat het onderwerp kappen en vervangen
van bomen niet tot de bevoegdheid van de raad behoort.
2. Het verzoek ter behandeling doorsturen aan het college van B&W met de opdracht om dit te
betrekken bij de uitvoering van de motie Eerst snoeien, dan weer groeien (aangenomen op 2 oktober
2018).

Samenvatting
Een groep inwoners van de Stinzenlaan Noord en omgeving heeft een "verzoekschrift" ingediend bij
het college en de raad op 24 september 2018. In tweede instantie hebben de verzoekers kenbaar
gemaakt dat het verzoekschrift bedoeld is als een Burgerinitiatief. Het burgerinitiatief is getoetst aan
de artikelen van de Verordening Burgerinitiatief. Er wordt verzocht om de moeraseiken aan de
Stinzenlaan Noord te verwijderen en te vervangen door kleinere bomen. In de Bomenverordening
2015 is het college genoemd als bevoegd gezag voor besluiten over het kappen en vervangen van
bomen. Omdat het verzoekschrift in eerste instantie zowel bij het college als de raad is ingediend,
wordt de aanvraag al door het college behandeld.
De raad heeft op 2 oktober 2018 de motie “Eerst snoeien, dan weer groeien” aangenomen, waarin
het college gevraagd wordt “een inventarisatie uit te voeren naar bomen die dicht bij woningen
staan”. Daarom wordt voorgesteld om de behandeling van het verzoek te betrekken bij de
afhandeling van deze motie.
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
De verordening Burgerinitiatief geeft (kiesgerechtigde) inwoners de mogelijkheid een voorstel in te
dienen om een onderwerp op de agenda van de vergadering van de raad te plaatsen.

Relatie met bestaand beleid en regelgeving
Het verzoek voldoet niet aan een belangrijke eis van de Verordening burgerinitiatief van de
gemeente Stichtse Vecht omdat in de Bomenverordening 2015 het college genoemd is als bevoegd
gezag voor besluiten over het kappen en vervangen van bomen. Daarom is de raad niet bevoegd en
moet de aanvraag worden behandeld door het college.
Daarnaast wordt vermeld dat er wel namen en adressen van ondersteuners zijn vermeld maar niet de
voornamen en geboortedata (artikel 5.2 lid 2 van de verordening). Deze omissie is niet betrokken bij
het primaire beoordelen van het burgerinitiatief.

Argumenten
1. In artikel 6 wordt verder bepaald dat indien de raad het verzoek afwijst wegens strijd met
artikel 4, onder a (“een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad”), de raad het
voorstel kan doorzenden aan burgemeester en wethouders.
2. Het verzoekschrift is in eerste instantie zowel bij het college als de raad ingediend. Het
verzoek is daarom ook al in behandeling bij het college.

Kanttekeningen
De raad heeft op 2 oktober 2018 de motie “Eerst snoeien, dan weer groeien” aangenomen, waarin
het college gevraagd wordt “een inventarisatie uit te voeren naar boven die dicht bij woningen staan”.
Het college wordt daarom gevraagd om het verzoek van de inwoners van de Stinzenlaan e.o. te
betrekken bij de inventarisatie.

Communicatie
Vanuit de griffie zal een bericht worden opgesteld over de behandeling in de raad van het
burgerinitiatief.

Financiën, risico’s en indicatoren
Niet van toepassing

6 november 2018
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Raadsbesluit
Onderwerp
Burgerinitiatief Stinzenlaan Noord e.o.
Begrotingswijziging
n.v.t.
Datum raadsvergadering

Agendanummer

20 november 2018
Commissie

Registratie nummer

n.v.t.

Z/18/148649-VB/18/94233

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,
gelet op:
-

Verordening Burgerinitiatief gemeente Stichtse Vecht 2011;
het voorstel van de griffier van 6 november 2018;

Besluit
1. Het Burgerinitiatief Stinzenlaan Noord e.o. af te wijzen omdat het onderwerp kappen
en vervangen van bomen niet tot de bevoegdheid van de raad behoort.
2. Het verzoek ter behandeling door te sturen aan het college van B&W met de
opdracht om dit te betrekken bij de uitvoering van de motie Eerst snoeien, dan weer
groeien (aangenomen op 2 oktober 2018).

20 november 2018
Griffier

Voorzitter
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