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GEMEENTE BOEKEL

Schriftelijke vraag van raadslid Matt Kanters, D.O.P. d.d. 28 oktober 2020
(ex artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Boekel)
Onderwerp:
Procedure rondom aanvraag kapvergunning 2 Noorse esdoorns bij Sint
Josephplein 18.
Toelichting:
Politieke partij D.O.P. heeft vragen gesteld over de vergunningaanvraag en de
gevolgde procedure over de aangevraagde kapvergunning van 2 Noorse
esdoorns bij Sint Josephplein 18.
Vraag/vragen:
1. Waarom is de omgevingsvergunning voor het vellen van bomen nabij de Sint-Jozefkerk in Venhorst
in eerste instantie geweigerd en vervolgens wel verleend? Waarop heeft u zich gebaseerd? Waren
alternatieven niet mogelijk?
2. In de lijst Beschermde bomen Boekel 2017 (conform artikel 4:11 APV gemeente Boekel) is terug te
vinden dat de twee esdoorns geplant zijn in 1960 en de status ‘beeldbepalende waardevolle bomen’
hebben. Klopt het dat u zich gebaseerd heeft op deze feiten?
3. Zo ja, dan is in onze ogen de vergunningsverlening gebaseerd op onjuiste informatie. Immers, na
controle van deze informatie, is de D.O.P. op het feit gestuit dat deze bomen voor het jaartal 1960
geplant moeten zijn. Bijgevoegd vindt u foto’s uit 1945 voor de Sint-Jozefkerk waar deze bomen al
geplant waren (gevonden in het boek ‘Van woestenij naar Venhorst’). De Stichting Bomen Boekel is
daarbij overtuigd van het feit dat de bomen vóór de Tweede Wereldoorlog geplant zijn. Deelt u deze
constatering? Zo nee, op welke feiten heeft u zich dan gebaseerd?
4. Bent u vanwege het bovenstaande bereid de status van de twee esdoorns te heroverwegen en de
kapvergunning voor nu in te trekken (omdat u zich op onjuiste informatie gebaseerd heeft)? Zo nee,
waarom niet?
5. Is het college werkelijk van mening dat het eventueel kappen van de twee (monumentale)
esdoorns geen onevenredig nadelige invloed heeft op:
a. de natuurwaarde van de houtopstand en/of;
b. de landschappelijke waarde van de houtopstand en/of;
c. de beeldbepalende waarde van de houtopstand en/of;
d. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand en/of;
e. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand;
conform artikel 4:11 APV gemeente Boekel?
6. Een kapvergunning is verleend voor twee lindebomen aan het Kerkpad in Venhorst ten behoeve
van de bouw van appartementen en een winkel. Logisch: dat is noodzakelijk voor de bouw en daar
heeft de gemeenteraad mee ingestemd. Echter, op dit moment zijn op de plek waar een lindeboom
stond zwarte vierkante palen teruggeplaatst. Kappen voor het creëren van ruimte is een argument,
maar waar blijft dit argument als de ruimte ingenomen wordt door vierkante palen?
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 november
2020
1. De aanvraag kapvergunning is geweigerd en er is momenteel nog geen kapvergunning
verleend. Er is naar aanleiding van de hoorzitting die heeft plaatsgevonden met
bezwaarmakers een nieuw besluit door het college genomen dat de kapvergunning verleend
kan worden. Voorwaarde daarbij is wel dat er door de aanvrager een goed herplantplan wordt
ingediend.
2. Ja.
3. De lijst waardevol groen is in samenwerking met de stichting Bomen Boekel tot stand
gekomen en deze lijst heeft ook ter inzage gelegen. Destijds is er geen reactie
binnengekomen dat het aanplantjaar niet klopt. Het kan zijn dat het aanplantjaar niet klopt.
Het aanplantjaar maakt in onze afweging geen doorslaggevend verschil.
4. De kapvergunning is momenteel niet verleend en hoeft niet ingetrokken te worden.
5. De twee Noorse esdoorns hebben geen monumentale status, maar een waardevolle status.
Het college is van mening dat het kappen van de twee esdoorns een nadelige invloed kan
hebben. Dat betekent dat het college kan besluiten niet mee te werken. Daarom is door het
college besloten dat er eerst een goedgekeurd herplantplan moet zijn wat echt meerwaarde
heeft op deze locatie.
6. De kap van de lindebomen is noodzakelijk vanwege de ingang naar de parkeerkelder. Het
klopt dat in de buurt van de gekapte boom nu palen zijn teruggeplaatst, maar de boom had in
de huidige situatie gedeeltelijk op de weg gestaan.

