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U hebt het college op 3 april 2020 artikel 41 vragen gesteld. Deze vragen gaan over het
kappen van essen aan de Amsteleindstraat.
1) Hoe kan het dat inwoners geen kans hebben gekregen om tegen het kappen van de essen
te protesteren?
Wij zien ook toe op de veiligheid van bomen. Op sportcomplex Amstelhoef bleek het
noodzakelijk om enkele essen te kappen. Dit in verband met het ver gevorderde
aftakelingsstadium door de essentaksterfte. Vanwege de mogelijkheid tot besmetting van
bomen in de omgeving en de gevaarlijke situatie is er voor gekozen de essen onmiddellijk
te kappen.
2) Hoe kijkt het college terug op de gang van zaken?
Door de speciale omstandigheden was spoed geboden. Achteraf gezien had er beter
gecommuniceerd kunnen worden.
3) Welke maatregelen heeft het college getroffen om deze onvolkomenheden in de toekomst
te voorkomen.
Wij hebben intern de wijze van communiceren voor dit soort gevallen nogmaals
doorgesproken.

Volgvel

Ons kenmerk

2

4122713

4) Volgens het huidige beleid worden er geen gezonde bomen gekapt. Hoe verklaart het
college dat er toch wekelijks bomen in Oss worden gekapt, zoals de essen aan de
Amsteleindstraat?
Zoals vaker met de Gemeenteraad besproken, is dit niet het huidige beleid. Er kunnen
argumenten zijn om gezonde bomen toch te kappen. Daarvoor volgen we dan de
procedures zoals in Raadsbesluiten is vastgelegd w.o. omgevings-/(kap)vergunning;
Richtlijn Hinder & Overlast bomen.
5) Heeft het college het idee dat inwoners op de hoogte worden gesteld en voldoende tijd
hebben om te ageren tegen het kappen van bomen die zij belangrijk vinden voor hun
leefomgeving?
Normaal gesproken wordt er een omgevings-/(kap)vergunning aangevraagd waarbij
burgers voldoende tijd krijgen om hun zienswijzen in te dienen en wordt op maat hierover
gecommuniceerd. Soms, zoals in dit geval, is het veiligheidsrisico zodanig dat snel
handelen is geboden.
6) Is het college bereid om in de toekomst niet alleen de kapvergunning te publiceren maar
ook een aankondiging aan de boom zelf te bevestigen of op een andere manier de
omwonenden er beter bij te betrekken?
De communicatie verschilt per situatie. De genoemde mogelijkheden nemen wij mee in de
afwegingen voor de communicatie.
7) Kan het college een indicatie geven van hoe vaak inwoners hun gelijk krijgen in
soortgelijke casussen?
Hier hebben wij geen overzicht van.
8) Wat is de visie van het college omtrent bomenkap ten behoeve van vernieuwing/
nieuwbouw?
Dit is maatwerk en wordt per situatie bepaald. Afhankelijk van de bomen die er staan,
wordt altijd in de afweging van belangen meegenomen of zij kunnen blijven staan dan wel
eventueel verplaatst kunnen worden.
9)

Hoe gaat het college CO2 compensatie en waarde van biodiversiteit compenseren na het
kappen van bomen?
Uitgangspunt is dat we ons bomenareaal willen vergroten, qua gezondheid,
leeftijdsopbouw en klimaatrobuustheid willen versterken en zo goed mogelijk willen laten

Volgvel

Ons kenmerk

3

4122713

aansluiten bij de moderne leefomgeving. Zie de begroting. Dat vraagt ook snoeien,
dunnen en kappen.
Als we bomen kappen, overwegen we herplanten. We kijken daarbij altijd eerst naar de
directe omgeving. Feit is dat het kappen van grote bomen met veel kruin qua CO2 waarde
pas op termijn wordt gecompenseerd door jonge aanplant. In de soortkeuze van bomen
houden we ook rekening met versterking van de biodiversiteit.
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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