Van: CDA Zwolle, Arjan Spaans
Aan: College Zwolle
Datum: 15-06-2018
Betreft: Artikel 45 vragen ‘aanvraag voor het kappen van 31 bomen Oude Mars”

Geacht college,
In het kader van artikel 45 van het reglement van orde wil de CDA-fractie schriftelijke vragen stellen
over een aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van 31 bomen op de Oude Mars.
(ZLE M 4589, zie bijlage: T-004-516-0004-2 aanvraag kapvergunning).
Inleiding
Op de Oude Mars te Zwolle bevinden zich nog diverse kavels die ter verkoop worden aangeboden.
De omgevingsvergunning waarover het hier gaat betreft kavel 39, een zogenaamde boskavel.
(zie bijlage: kavelpaspoort kavel 39). De CDA fractie kreeg vanuit de omgeving signalen dat er
vraagtekens gezet werden bij het kappen van bomen op deze zogenoemde boskavel: want het kan
toch niet zo zijn dat het kopen van een zogenaamde boskavel ( het wonen aan de rand van het bos)
leidt tot het kappen van bomen die tot het bos van Zandhove behoren.
Daarop hebben wij de aanvraag opgevraagd en hebben een en ander onderzocht. Uit de aanvraag
blijkt dat het kavel groter is geworden dan oorspronkelijk gepland. Hierdoor komt een deel van het
kavel terecht in een stuk bebossing (zie bijlage: kavel39 oude mars-overzicht). Over deze bomen gaat
dan ook de aanvraag.
Naar aanleiding van onze bevindingen wil de CDA-fractie dan ook de volgende vragen aan het
college stellen:
Meestal wordt bij een aanvraag omschreven om welke soort bomen het gaat ( eiken, beuken etc).
Deze informatie troffen wij niet aan in de aanvraag.
Vraag 1
Om welke bomen gaat het precies en kunt u een indicatie geven van de ouderdom van de bomen?
In het kader van de nationale boomfeestdag zijn er op 17 maart 2010 door ruim 600 Overijsselse
schoolkinderen, 150 volwassenen en diverse bekende Nederlanders in totaal 12 grove dennen en
250 ecologische eiken geplant op de oude Mars
https://www.youtube.com/watch?v=Suis3yFKBUw
https://www.destentor.nl/zwolle/voorbereidingen-boomfeestdag~adc102c7/
Vraag 2
Maken de te kappen bomen onderdeel uit van die 235 met veel zorg geplante bomen?
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In de aanvraag is op de vraag of herplanting mogelijk is, geantwoord met de motivatie: “Ja, alle 31
bomen zijn te verplanten. Vanwege hoge verplantkosten en fasering is dit niet wenselijk.”
Vraag 3
Heeft de gemeente hier verder nog actie op ondernomen, bijvoorbeeld door te onderzoeken wat
de mogelijke gevolgen zijn als we wel tot herplanting over zouden gaan?

Vraag 4
Is de gemeente Zwolle bereid om verplant te verlangen van de aanvrager en zo ja, waar en
wanneer vindt die herplanting plaats, wat zijn de kosten en welke partij zal dit dan betalen?
Er is de laatste tijd sprake van een andere kijk op bomen. Bomen zijn belangrijk, ze hebben een
waarde, niet alleen als leveranciers van zuurstof, maar ook in het veranderende klimaat. Robuuste
bomen dempen de steeds vaker voorkomende hogere temperaturen., ze hebben een goed
ontwikkeld wortelstelsel, belangrijk bij overvloedige regenval etc.
Steeds meer dringt het besef door dat het absoluut onvoldoende is om een oude boom die gekapt
wordt te vervangen door een jong exemplaar, dus 1 op 1. Een aantal gemeenten zoals den Haag en
Almere is al bezig met dit zogenaamde i-Tree concept. Ter info de volgende link:
https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/5239145/1/Presentatie_i-Tree
Vraag 5
Is het college bereid om dit concept de te bestuderen om vervolgens (maar niet later dan 1
november 2018) de raad te informeren welke kansen deze nieuwe kijk voor Zwolle kan bieden in
relatie tot dit soort kapaanvragen?
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