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Onderwerp

Amendement van de leden Shahsavari-Jansen, Bosman en Groen inzake
de Bomenverordening (compensatie houtopstanden kan het dak op).
Aan de gemeenteraad

Ondergetekenden hebben de eer voor te stellen:
De raad,
Gehoord de discussie over de wijziging van de Bomenverordening 2014
(Gemeenteblad afd. 1, nr. 1078).
Overwegende dat:
− artikel 7, lid 2, van de Bomenverordening stelt dat het college kan bepalen dat
herplant geschiedt met een houtopstand die vergelijkbaar is met de gevelde
houtopstand, en als dat niet mogelijk blijkt naar mogelijkheden te zoeken om
bomen elders in de directe omgeving te planten;
− bomen en groen een geweldige bijdrage kunnen leveren aan de schoonheid,
biodiversiteit, leefbaarheid en gezondheid van een plaats;
− groene daken diezelfde effecten kunnen sorteren, en daarnaast bijdragen aan
woningisolatie en de waterhuishouding;
− houtopstanden die verwijderd worden vanwege nieuwbouwprojecten vaak ook
gecompenseerd kunnen worden in de vorm van groene daken, die in zekere zin
de meest directe omgeving vormen.
Besluit:

aan de toelichting van de Bomenverordening, Bijlage 2 op pagina 14 (Herplantplicht)
de volgende (vet gedrukte) passage toe te voegen:
“Als herplant ter plaatste niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld omdat er na nieuwbouw en
herinrichting van de openbare ruimte geen plaats meer is dan moet naar
mogelijkheden worden gezocht om bomen elders in de directe omgeving te planten.
Bij (grote) nieuwbouwprojecten wordt daarbij nadrukkelijk ook gekeken naar de
mogelijkheid om de bomen te compenseren in de vorm van groene daken,
kruidendaken of een dakpark van een gelijke natuurwaarde.”
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