Nr. 20-06
De raad van de gemeente Barneveld;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 20-06;

besluit:
1. In een Bomenverordening worden de visie en uitgangspunten van het Bomenplan uitgewerkt.
2. In de Bomenverordening wordt de instelling van een groene welstandscommissie geregeld.
3. Indien van toepassing wordt voorafgaand aan iedere planontwikkeling een Bomen Effect Analyse
(BEA) gedaan. Een projectontwikkelaar neemt voorafgaande aan de plantontwikkeling kennis van
deze BEA en wordt verplicht om gezonde en toekomstbestendige bomen zo veel mogelijk, te weten
voor 75%, te behouden. Tevens worden de projectontwikkelaar dwingende bouwvoorschriften
gegeven voor het beschermen van te behouden bomen en hun ondergrond tijdens de bouw. Mocht
het % echt niet haalbaar zijn; dan moet de projectontwikkelaar onderbouwd aangeven wat hiervan
de reden is, op
welke wijze er toch is getracht bomen in te passen in het plan en op welke wijze de ontwikkelaar
bomen zal compenseren.
4. Een bestemmingsplan zal niet in procedure worden gebracht als niet voldaan is aan de
randvoorwaarden gesteld in de bomenverordening (behoudens zwaarwegende uitzonderingen).
In omgevingsvergunningen voor kap wordt de voorwaarde gesteld dat de kap niet kan plaatsvinden
voordat het bestemmingsplan is vastgesteld door de raad en overige benodigde vergunningen zijn
verleend. Indien de aanvraag betrekking heeft op een project waarbij geen
bestemmingsplanwijziging van toepassing is, geldt dezelfde voorwaarde m.b.t. de overige benodigde
vergunningen.
5.De bebouwde komgrenzen worden in het kader van de wet natuurbescherming zodanig vastgesteld,
dat de bossen in de gemeente Barneveld (zoals het Schaffelaarsebos, Wilbrinkbos, Het Paradijs)
die behoren bij een dorp volledig binnen de bebouwde kom vallen. Het beheer blijft bij organisaties
met
‘kennis en kunde’, maar de regie ligt bij de gemeente(raad); geadviseerd door de groene
welstandscommissie.
6. In de Bomenverordening worden de volgende uitgangspunten voor kapvergunningen opgenomen:
a. Bij gewenste bomenkap eerst de onderbouwing toetsen aan de visie en de uitgangspunten
van het Bomenplan en de criteria in de bomenverordening.
b. Bezien of een gezonde, toekomstbestendige boom die gekapt zou moeten worden in de eigen
gemeente kan worden verplant, alvorens zij gekapt wordt.
c. Een waardevolle te kappen boom wordt eerst bij een bomenmakelaar aangeboden om te
bezien of andere gemeenten interesse hebben in de boom, alvorens zij gekapt wordt.
d. Er is een controleerbare borging van de herplantplicht.
e. Indien de kap van een boom toch onvermijdelijk is, worden er voor iedere te kappen boom,
zoveel mogelijk op de locatie of anders in de buurt tenminste 2 toekomstbestendige bomen
.
terug geplant, net zolang tot dat de achterstand m.b.t. de herplantplicht is ingehaald Daarna
wordt dit 1 boom kappen=1 boom terugplaatsen. Daarbij is aandacht voor de omvang (zowel
in dikte, de verwachte hoogte en het kroonoppervlak), waarbij voor de kap van een grote
boom, bomen zo veel mogelijk worden herplant met een te verwachten vergelijkbare
groeigrootte en het toekomstige kroonoppervlak. Indien compensatie niet in natura kan
plaatsvinden, dient
deze financieel te geschieden in een gewaarmerkt groenfonds.
f. In de APV en/of Bomenverordening wordt een helder en strikt handhavingsbeleid opgenomen
aangaande illegale bomenkap. Ten behoeve van deze handhaving is er een speciale
meldlijn beschikbaar waar inwoners melding kunnen doen van illegale bomenkap.
7. Er wordt een actuele inventarisatie van bomen en andere landschapselementen in de gemeente
gemaakt.
8. Naast de al verplichte boomveiligheidscontrole door middel van een ‘Visual Tree Assessment’ (VTA)
wordt elke twee jaar een controle actie uitgevoerd naar de toestand van bomen en
landschapselementen met het oog op handhaving.
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