AMENDEMENT

Raadsvergadering 7 juli 2021

Agendapunt

Bomenbeleidsplan

Onderwerp

Laanboomvernieuwingsbeleid: terughoudendheid kap volwassen bomen

Indiener(s)

Tjeerd van der Meulen (GroenLinks)

Mede-indieners

Baran Aydin (PvdA), Ahmet Kaya (DENK), Kitty Schmidt (Deventer Sociaal), Henrike
Nijman (ChristenUnie)

Voorgesteld wordt om het ontwerp-raadsbesluit als volgt te wijzigen:
BESLUIT
1. In te stemmen met het bomenbeleidsplan 2021-2030 met dien verstande dat de bladzijden die gaan
over laanboomverjonging worden aangepast aan het volgende nieuwe beleidsuitgangspunt:
- Het concept van laanboomverjonging wordt gehandhaafd met dien verstande dat we pas na de
Boomveiligheidscontrole overgaan tot kap als 2/3 van de bomen (circa 70%) in een laanvak een
slechte of matige vitaliteit heeft met een toekomstverwachting van 5 jaar of minder.
- Indien het aandeel lager is dan 70% vervangen we de bomen met een lagere toekomstverwachting
1 op 1.
- Indien er sprake van bijzondere omstandigheden waarbij er bij het om uitzonderlijke redenen
gewenst is om bij een lager aandeel (minder dan 2/3 deel van de bomen) tot laanboomvernieuwing
over te gaan wordt de gemeenteraad tijdig en gemotiveerd geïnformeerd.
2. Een aan dit beleidsuitgangspunt integraal aangepaste versie wordt aan gemeentebestuur ter
beschikking gesteld.
Toelichting:
Het laanboomverjongingsbeleid zoals we dat in Deventer hanteren is vooral ingegeven door
landschappelijke, infrastructurele en financiële voordelen. Indieners van dit amendement zijn niet tegen de
gedachte van het laanboomverjongingsbeleid (er wordt immers weer opnieuw in bomen en goede
groeiplaatsomstandigheden geïnvesteerd) maar vinden het voorgestelde gehanteerde % percentage voor
kap (50% slecht of matig vitaal) niet meer passen bij het jaar 2021 waarbij volwassen bomen een cruciale
functie vervullen in verband met klimaatadaptatie, hittestress, CO2-buffering en biodiversiteit. De gemeente
heeft een voorbeeldrol te vervullen en moet daarom veel terughoudender omgaan met de kap van
volwassen bomen.
Het percentage dat wordt voorgesteld sluit aan bij de input die de Deventer Bomenstichting heeft geleverd
op het Bomenbeleidsplan. Desalniettemin biedt het amendement ruimte om in zeer specifieke gevallen een
lager percentage te hanteren, bijvoorbeeld als er – door groeiplaatsfactoren of ziekten – reden is om
eerder tot laanboomverjonging over te gaan. In dergelijke situaties wordt de gemeenteraad op de hoogte
gesteld.
Omdat in het Bomenbeleidsplan op meerdere bladzijden wordt verwezen naar het laanboomverjongingsbeleid, is het gewenst om een integrale nieuwe versie ter informatie aan de raad ter
beschikking te stellen.
Raadsvergadering d.d. 7 juli 2021
BESLUIT: Aangenomen met 21 stemmen voor PvdA (5), GroenLinks (5), R.P. Rosenkamp (VVD), D66 (3),
Deventer Belang (3), DENK (1), ChristenUnie (1), Deventer Sociaal (1) en DeventerNu (1) en
16 stemmen tegen van de fracties Gemeentebelang (7), CDA (2), M. Harps (PvdA) en VVD (6,
overige leden)

