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Burgemeester en wethouders van Delft
Postbus 78
2600 ME DELFT
Delft, 3 december 2015
Onderwerp: Bezwaar tegen nieuwe uitvoeringspraktijk van het gemeentelijke bomenbeleid.

Geacht college,
Het is de belangenvereniging bekend dat de gemeente, in verband met de economische crisis en de
financiële problematiek van het Spoorzone-project en de daarmee gemoeide bezuinigingen, onlangs
de uitvoering van haar bomenbeleid intern heeft aangepast. Het formeel nog vigerende beleid van
de gemeente Delft is om bij uitval van bomen door ziekte of bomenkap in het eerstvolgende
plantseizoen bomen terug te planten op of nabij de plaats waar de boom heeft gestaan. Echter
ingegeven door de voornoemde bezuinigingen wordt er door de gemeente niet automatisch meer
herplant. Er wordt tegenwoordig in verband met de bezuinigingen niet alleen meer gekeken naar het
aantal aanwezige bomen, maar ook naar de beschikbare boven- en ondergrondse ruimte voor een
nieuwe boom. Daarom komt er niet op elke plaats voor iedere boom een nieuwe boom terug. Dit
geldt vooral in heestervakken en in zogenaamde “bosplantsoenen”. De belangenvereniging heeft
bezwaren tegen deze, door de bezuinigingen ingegeven, nieuwe interne uitvoeringsregeling van het
gemeentelijke bomenbeleid.
Het behoud van het groen in haar belangengebied is één van de speerpunten van het beleid van de
Belangenvereniging Voorhof II West. Voorhof is drukst bevolkte wijk van Delft met veel hoogbouw.
Het behoud van groen is daarom essentieel voor een goed leefklimaat in de wijk. De
belangenvereniging kijkt daarom zeer kritisch naar de bomenkap in haar wijk. Indien het kappen van
bomen echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld wegens ziekte, stormschade, het oprichten van een
bouwwerk of het realiseren van nieuwe weginfrastructuur op de plaats van de boom (bomen) zelf,
vervalt haar bezwaar, maar wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat voor elke gekapte of gevelde
boom een nieuwe wordt herplant op, of zoveel mogelijk nabij de plaats waar de boom heeft gestaan.
Dit beleid komt nagenoeg overeen met het formeel nog vigerende bomenbeleid van de gemeente.
De belangenvereniging begrijpt dat de gemeente moet bezuinigen, maar dat mag niet leiden tot een
uitvoeringsregeling die tot nog toe in de praktijk neerkomt op het niet meer herplanten van nieuwe
bomen op of nabij de plaats van gekapte bomen. De belangenvereniging is bereid om haar beleid
enigszins aan te passen. Zij is van mening dat van geval tot geval moet worden beoordeeld of bij
uitval van bomen nieuwe exemplaren moeten worden herplant of niet. Een uitzondering op het
formeel nog vigerende gemeentelijke beleid tot herplant van iedere gevelde boom zou alleen mogen
worden gemaakt, indien een ter herplanten boom zo dicht op andere bomen komt te staan dat een
gezonde groei van de te herplanten boom niet goed mogelijk is. Bij bomen langs wegen mogen niet
zodanig grote gaten ontstaan, dat daardoor de bomenrij hinderlijk voor het zicht wordt onderbroken.
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Als voorbeeld van een voor het zicht hinderlijke onderbreking van een bomenrij mogen worden
genoemd:
1. het gat in de bomenrij in de berm westelijk van het voetpad aan de westzijde van de
Voorhofdreef, tussen het voetpad van de Voorhofdreef naar de Roland Holstlaan ter hoogte
van de Stichting 751 en de Menno ter Braaklaan. Hier zouden minimaal 4 bomen moeten
worden herplant;
2. het gat in de bomenrij in dezelfde berm van dat voetpad tussen de Jan Campertlaan en het
BP-benzinestation. Hier zou minimaal 1 boom moeten worden herplant;
3. het gat in de bomenrij langs dezelfde berm van dat voetpad tussen het BP-benzinestation en
de J.J. Slauerhofflaan. Hier zouden minimaal 3 bomen moeten worden herplant.
In verband met het vorenstaande verzoek de belangenvereniging u dringend om in het
eerstvolgende plantseizoen de hiervoor onder de punten 1 t/m 3 genoemde 8 bomen te
(her)planten.

Hoogachtend,
De Belangenvereniging Voorhof II West,

(get.) L.M.C. Bedaux, voorzitter
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