Initiatiefvoorstel van de gemeenteraad van Steenbergen.
Onderwerp: Intrekking delegatie Bomenverordening 2010 met betrekking tot het kappen en
vervangen van negen Platanen aan de Kruispoort te Steenbergen.
Datum raadsvergadering: 29 november 2018

Inleiding:
In de gemeente Steenbergen is de Bomenverordening 2010 van toepassing. Hierin wordt de
boombescherming geregeld van waardevolle bomen. Dit gebeurt door gebruikmaking van de
"Waardevolle en monumentale Bomenlijst". Op deze lijst zijn bomen in de gemeente
geplaatst waarvan op het moment van opname werd bevonden dat deze een bijzondere
beeld- soort of natuurwaarde hadden.
De lijst is tot stand gekomen na inventarisatie en vast gesteld na voorstel door het college
van burgemeester en wethouders door de gemeenteraad van Steenbergen,
Op de locatie Kruispoort Steenbergen is het Centrumplan Steenbergen als bestemmingsplan
van kracht. Hierin is kort gezegd bepaald dat cultuurhistorische waarden behouden dienen
te worden waaronder mede kunnen worden verstaan monumentale bomen. Bomen op de
Kruispoort zijn gedefinieerd als historisch groen en genieten daardoor bescherming in het
vigerend bestemmingsplan. (Artt. 21.1 en 21.4.1). In dat laatste artikel is bepaald dat een
omgevingsvergunning niet wordt vereist wanneer "werk of werkzaamheden worden
uitgevoerd" als op grond van de bomenverordening een vergunning is verleend.
De gemeenteraad komt de bevoegdheid toe om de bomenlijst aan te passen. Deze
bevoegdheid is door de raad van de gemeente Steenbergen echter gedelegeerd om efficiënt
te kunnen handelen. (Art. lid 4 Bomenverordening 2010)
Motie van de gemeenteraad van Steenbergen:
De gemeenteraad van Steenbergen heeft op 22 juni 2017 een motie aangenomen waarvan
het raadsbesluit na behandeling luidt:
"besluit de aanwijzing van de hiervoor genoemde bomen 15 en 71 t/m 78 in de Bomenlijst
van de gemeente Steenbergen per direct in te trekken, de bomen van deze lijst af te voeren
en:
draagt het college ter wegneming van de onveiligheid van de bewoners en zorg voor hun
kinderen en bezittingen op om zo spoedig mogelijk een kapvergunning aan te vragen en te
verlenen voor de verwijdering van de hiervoor genoemde Platanen en de kap daadwerkelijk
zo spoedig mogelijk te kappen en te verwijderen;

draagt voorts het college op om uiterlijk in het voorjaar van 2018 in overleg met de
bewoners van de Kruispoort te Steenbergen herplant van in het straatbeeld passende
bomen te realiseren".
De ondertekende in de gemeenteraad van 22 juni 2017 besproken motie gaat als bijlage
hierbij.
Juridisch kader:
Alvorens de raad tot besluitvorming kwam is zeer uitvoerig gediscussieerd over de
wenselijkheid tot het vellen dan wel nemen van andere maatregelen waaronder
kandelaberen van de Platanen op de Kruispoort. Verwezen wordt naar het dossier. Het
college van burgemeester en wethouders heeft ter uitvoering van de motie besloten om een
kapvergunning aan te vragen voor het kappen van de Platanen. In de brief d.d. 2 oktober
2017 aan de bewoners van Kruispoort 2 t/m 22 heeft het college medegedeeld dat in
afwachting daarvan een omgevingsvergunning zal worden aangevraagd om de bomen te
kandelaberen.
De begrippen kandelaberen en vellen zijn in artikel 1 de Bomenverordening 2010 als volgt
gedefinieerd:
" J: kandelaberen Het tot op de hoofdtakken inkorten van houtopstand;
K: dunning Veiling ter bevordering van het voortbestaan van de houtopstand;
L: vellen
Kappen, afzagen, kandelaberen, rooien, met inbegrip van verplanten, alsmede het verrichten
van handelingen, zowel bovengronds als ondergronds, waarvan met weet of behoort te
weten dat die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de houtopstand ten
gevolge kunnen hebben dan wel de natuurlijke vorm van de houtopstand kunnen aantasten"
Uit vorenstaande volgt dat kandelaberen van bomen op de zelfde wijze wordt beschouwd
als het volledig kappen van bomen.
In artikel 2.1 van de Bomenverordening 2010 is bepaald:
Het is verboden zonder vergunning van college een houtopstand te vellen ofte doen vellen,
wanneer de houtopstand voorkomt op de bomenlijst, de kaart 'beschermde
groenelementen', voldoet aan de beschrijving 'bos' en/of voorkomt op de lijst van de
Monumentale Bomen van Nederland van de Bomenstichting.
Afweging uitvoering motie 22 juni 2017:
Het college van burgemeester en wethouders heeft in herhaling medegedeeld dat zij geen
mogelijkheden ziet om de Platanen op de Kruispoort te vellen cq te kappen. In de laatste
raadsmededeling d.d. 27 september 2018 heeft het college de raad medegedeeld dat zij op
juridische gronden geen mogelijkheden heeft om de aangevraagde omgevingsvergunning

strekkende tot het kappen van de Platanen zoals door de gemeenteraad op 22 juni 2017
beoogd en deze te vervangen door in overleg met de bewoners van de Kruispoort te
Steenbergen herplant van in het straatbeeld passende bomen te realiseren.
De gemeenteraad van Steenbergen is onverkort van mening dat ernstig rekening dient te
worden gehouden met het gevoel van onveiligheid bij de bewoners van de Kruispoort te
Steenbergen. De gemeenteraad van Steenbergen is door de delegatie van de bevoegdheid
om bomen op de Bomenlijst te plaatsen dan wel daarvan te verwijderen niet de bevoegde
partij meer.
Teneinde de veiling cq het kappen en vervangen van de Platanen in overleg met de
bewoners van de Kruispoort toch mogelijk te maken dient de gedelegeerde bevoegdheid tot
het nemen van besluiten, waaronder met name bepaald het plaatsen en wegnemen van
bomen van de Bomenlijst te worden in getrokken. De dagelijkse uitvoering van beleid dient
daardoor niet te worden verstoord.
Voorstel intrekking delegatiebesluit:
De raad van de gemeente Steenbergen wordt daarom voorgesteld artikel 7, lid 4 van de
bomenverordening Steenbergen:
"Het college is bevoegd de bomenlijst en de kaart 'beschermde groenelementen' te
actualiseren"
te wijzigen in:
"De gemeenteraad is bevoegd de bomenlijst en de kaart 'beschermde groenelementen' te
actualiseren"
En de wijziging in werking te doen treden na publicatie in het gemeenteblad.
Uitvoering raadbesluit:
Vervolgens besluit de gemeenteraad de Platanen, zoals genoemd in het digitaal bestand
İ262491, vanaf pagina 253 meteen volgend op het hiervoor genoemde besluit af te voeren
van de Bomenlijst;
besluit het college van burgemeester en wethouders op te dragen de procedure te starten
om deze Platanen aan de Kruispoort zo spoedig als mogelijk is te vellen en te vervangen
door in overleg met de bewoners te bepalen volwaardige bomen.

Steenbergen, 29 november 2018
De leden van de gemeenteraad van Steenbergen,
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