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Bijrase

Geachte heer Bedaux,
Op 9 december heeft u bezwaar gemaakt tegen de nieuwe
uitvoeringspraktijk van het gemeentelijk bomenbeleid. Hierbij stelt u dat de
gemeente haar bomenbeleid intern heeft aangepast vanwege de
economische crisis en de financiële problematiek van het Spoorzone-project
van de gemeente Delft. U constateert een interne wijziging van de
uitvoering van haar bomenbeleid gezien bij uitval van bomen door ziekte of
kap op een aantal plaatsen in de wijk geen herplant heeft plaatsgevonden
op of nabij de plaats waar de boom heeft gestaan. Ook constateert u dat
vanwege bezuinigingen nadrukkelijker wordt gekeken naar de beschikbare
boven- en ondergrondse ruimte voor een nieuwe boom. Tot slot verzoekt u
om in de door u genoemde plaatsen, in het eerstvolgende plantseizoen 8
bomen te (her)planten.
ln deze brief leest u onze reactie op uw beantaar.

Gemeentelijk bomenbeleid
Wij onderkennen de waarde van bomen voor:
o leefbaarheid en recreatie
o structuur en herkenbaarheid
o cultuurhistorie
. ecologie
Om daadwerkelijk een kwantitatieve en kwalitatieve goed bomen- en
houtopstand te realiseren, worden groeikansen geboden aan houtopstand
door aandacht te geven aan bovengrondse groeiruimte, ondergrondse
groeiruimte en aanwezige kabels en leidingen. Een aantrekkelijk en gezond
bomenbestand wordt verder ondersteund door het realiseren van meer
diversiteit in de beplanting, aanplant van een grotere maat bomen, en het
inpassen van bomen die vrij komen van een andere locatie.
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Beheer en onderhoud
Bomen worden gedurende de verschillende levensfasen op vakkundige
wijze gesnoeid en geïnspecteerd. Bomen worden in principe pas vervangen
als deze door ouderdom, schade of ziekte zodanig gebreken vertonen dat
er sprake is van een risico voor de omgeving. Wel kan het zijn dat een
bomenrij eerder wordt vervangen om te voorkomen dat over een aantal
jaren in Delft kaalslag plaatsvindt doordat bomen in een wijk ongeveer
allemaal dezelfde tijd zijn aangeplant. Ook kan een bomenbestand worden
uitgedund om de overblijvende houtopstand en/of onderbeplanting meer
groeiruimte te bieden.

Herplant
De herplant vindt bij voorkeur plaats op dezelfde plek of op een andere
locatie binnen het perceel of in de directe nabijheid daarvan. Bij een
kapvergunning voor het verplanten van een boom zal de herplantplicht in de
kapvergunning vastgelegd zijn.
De herplantplicht bij vellen bestaat in beginsel uit het planten van een
nieuwe boom. Bij illegale velling, of velling ten behoeve van een bouwplan,
wordt tevens een financiele herplantplicht opgelegd, als de herbeplanting
naar maatstaven van redelijkheid onvoldoende compensatie voor de
gevelde of de te vellen bomen biedt.

lnboet
Het bomenbeleid en de uitvoeringspraktijk is nog steeds ongewijzigd. Wel
wordt, zonder dat daar een bezuinigingsmaatregel aan ten grondslag ligt,
nadrukkelijker gekeken naar de toekomstmogelijkheden voor bomen in de
stad. Op veel plekken staan bomen met te weinig ondergrondse ruimte
waardoor ze blijven kwakkelen of staan er te veel bomen bij elkaar
waardoor de groei belemmerd wordt.

Uw verzoek tot herplant van bomen
Op van uw verzoek om 8 bomen te herplanten, kunnen wij u meedelen deze
herplant gepland staat voor maart 2016.

Vragen?
Hebt u nog vragen over deze brief, neem dan gerust contact met ons op. U
kunt ons bereiken op het telefoonnummer 14015.
Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Delft,
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Mevrouw L.E. van Reenen
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