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Samenvatting
Het bezwaar van de Bomenstichting t.a.v. de kap van de 9 beuken aan de Oude baan te Reuver wordt
ongegrond verklaard.

Voorstel / advies
- het bezwaar van de Bomenstichting t.a.v. de kap van de 9 beuken aan de Oude Baan te Reuver
ongegrond te verklaren en de motivering aan te vullen, conform het advies commissie bezwaarschriften.

Beslissing BenW
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Toelichting BenW-nota
1. Aanleiding
De Bomenstichting heeft namens een aantal omwonenden bezwaar ingediend op het verlenen van de
omgevingsvergunning voor de kap van 9 beuken aan de Oude Baan te Reuver. Het bezwaar is
behandeld door de Bezwarencommissie en de commissie heeft het advies uitgebracht om het bezwaar
ongegrond te verklaren met aanpassing van de motivering. Het college dient hierin een beslissing op
bezwaar te nemen.

2. Doelstelling
Door een definitieve beslissing te nemen over de bomen in de Oude Baan conform het advies van de
bezwarencommissie, kunnen we de bomen kappen, het voetpad recht leggen en de plantsoenen
herinrichten.

3. Uitgangssituatie
n.v.t.

4. Rol gemeente
De gemeente is verantwoordelijk voor een veilige openbare ruimte en beheert de bomen in die openbare
ruimte. Het college heeft de omgevingsvergunning voor de kap van de bomen verleend. Nu moet het
college ook een beslissing op bezwaar nemen. De gemeente is dus trekker en beslisser in deze.

5. Toelichting
De 9 beuken in de Oude Baan veroorzaken een onveilige situatie voor de aanwonenden door
over de woningen hangende grote takken en wortelopdruk onder het voetpad. Beide verschijnselen zijn
niet op een duurzame wijze op te lossen. Uit nader onderzoek bleek ook dat de bomen een verminderde
conditie hebben. Het college heeft daartoe een omgevingsvergunning verleend voor de kap van deze
bomen, met daarbij de verplichting tot herplant van nieuwe bomen. Op dit besluit heeft de Bomenstichting
mede namens een aantal omwonenden bezwaar ingediend.
De Bezwarencommissie heeft uitgebreid advies uitgebracht en adviseert om het bezwaar ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten maar wel de motivering van het besluit aan te vullen
met de termijn waarop herplant plaats gaat vinden en de omvang van de te herplanten bomen.
Binnen de doelstelling van klimaat en biodiversiteit is het streven om te kiezen voor winterlindes (Tilia
cordata) en dan te kiezen voor een minimale maat met een stamomtrek van 18 cm. We starten met de
herplant binnen een termijn van 4 maanden.
Na het besluit op bezwaar kunnen we een start maken met het rooien van de bomen en de herinrichting
van de groenvakken.

6. Visie Blij in Beesel
nvt

7. Integrale afstemming
a.

Collegeprogramma
nvt

b.

Financieel
nvt

c.

Juridisch
Tegen het besluit op bezwaar kan de Bomenstichting een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank.
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d.

Risico’s
nvt

e.

Communicatief (denk aan: Gemeente Info, pers, website, klantenbalie)

8. Toegankelijkheid
Zoals verwoord in het verweerschrift is de aanvraag omgevingsvergunning voor de kap van de bomen
gedaan vanwege de toenemende onveiligheid van de voetpad door wortelopdruk. Met name oudere
mensen en mensen die minder goed ter been zijn hadden last van het ongelijke voetpad. Juist voor hen
vormt het oversteken over de weg naar het trottoir aan de overzijde een extra barrière. Het belang van
een veilige, toegankelijke openbare ruimte telt in dit geval zwaar.

9. Duurzaamheid
De gemeente vindt de aanwezigheid van bomen erg belangrijk en we kappen bomen niet zomaar om. Dit
is ook de reden dat we uitgebreid onderzoek hebben laten verrichten naar de bomen en mogelijke
oplossingen. Omdat we hier geen andere mogelijkheid zien, willen we in de groenstroken een herplant
doen van klimaatbestendige bomen en planten, waarbij ook rekening wordt gehouden met de
biodiversiteit.

Bijlagen
1.
2.
3.
4.

Beslissing op bezwaar
Advies Bezwarencommissie
Verslag hoorzitting van 30 september 2020
Bezwaarschrift Bomenstichting
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