gemeente Steenbergen
min i i min ii mi ii
BM1703388

RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Motie kappen platanen Kruispoort

Steenbergen; 26 september 2017

Aan de Raad,
Naar aanleiding van een brief van de bewoners van de Kruispoort 2 t/m 22 te Steenbergen waarin zij hun
zorgen uitten over de veiligheid rondom de platanen in de Kruispoort heeft u een motie ingediend. Met
deze motie vraagt uw raad ons college over te gaan tot het kappen van de platanen en deze te vervangen
door nieuwe bomen. Tevens vraagt uw raad ons college om de bomen te verwijderen van de
'Monumentale en Waardevolle bomenlijsť. Met deze raadsmededeling informeren wij uw raad hoe wij met
deze motie omgaan.
Wet -en regelgeving

In de bomenverordening Steenberg en 2010 is de boombescherming van waardevolle bomen geregeld.
Onderdeel van deze verordening is de 'Waardevolle en Monumentale bomenlijsť. Hierin staan bomen die
door o.a. beeld, soort of natuurwaarde bijzonder zijn.
Voor de bomen die staan op de bomenlijst geldt: kappen nee, tenzij sprake is van een uitzonderlijke
situatie zoals
veiligheid voor de omgeving
schade aan personen of gebouwen
vitaliteit of ziekte van een boom
De aanvrager dient deze situatie gegrond aan te kunnen tonen. De bomen in de Kruispoort zijn
opgenomen in deze lijst.
Bestemmingsplan Centrum Steenbergen
De bomen zijn ook opgenomen in het bestemmingsplan Centrum Steenbergen (artikel 21.1 en artikel
21.4.1) Als historische vestingstad kent Steenbergen een hoge cultuurhistorische waarde. Naast panden
zijn er ook andere cultuurhistorische waarden waaronder monumentale bomen. De bomen aan de
Kruispoort vallen hieronder en zijn geïndiceerd als historisch groen en zodoende beschermd. Hierbij is het
uitgangspunt het behoud van deze waarden.
In artikel 21.4.1 onder g is wel aangegeven dat een omgevingsvergunning 'werk of werkzaamheden
uitvoeren' niet hoeft te worden aangevraagd als op grond van de bomenverordening een vergunning is
verleend.
Wet Natuurbescherming
Vanuit nationale en internationale reg elg eving is het verplicht om voordat een ing reep plaatsvindt
onderzoek te doen naar het eventueel voorkomen van beschermde flora en fauna. Door het uitvoeren van
een Ecologische Quickscan wordt antwoord gegeven op de vraag of de voorgenomen ing reep een
negatieve invloed kan hebben op, in en rond het plangebied aanwezige door de Wet Natuurbescherming
beschermde soorten.

Onderzoeken

Naar aanleiding van vragen van uw raad heeft er een onderzoek naar de veiligheid van de platanen
plaatsgevonden. Dit zogenaamde VTA onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk gespecialiseerd
bedrijf. De onderzoeksvragen zijn gebaseerd op de bewonersbrief die naar uw raad is toegezonden.
Geconcludeerd is dat er geen sprake is van een onveilige situatie. De conditie is niet goed maar dit is een
gevolg van de leeftijd van de bomen en de niet optimale groeiomstandigheden. De bomen hellen schuin
naar de straatzijde als gevolg van lichtconcurrentie uit het verleden met de verwijderde kastanjes, niet
door de snoeiwijze van de afgelopen jaren. De windbelasting is toegenomen maar vanuit het aspect
veiligheid is er geen noodzaak tot ingrijpen. De gewijzigde grondwaterstand heeft geen negatieve
gevolgen voor de veiligheid en levensverwachting van de bomen.
In het kader van de wet Natuurbescherming heeft een ecologische quickscan plaats gevonden. Dit
onderzoek is noodzakelijk wanneer er mogelijk ingrepen zoals kap gaan plaatsvinden. De conclusie uit de
ecologische quickscan voor de platanen is dat er nader onderzoek dient plaats te gaan vinden volgens
het Vleermuizenprotocol 2017 van de Gegevensautoriteit Natuur. Dit vanwege de mogelijkheid dat
boombewonende vleermuizen hun vaste rust- en/of verblijfplaats in de platanen kunnen hebben. Dit
houdt in dat er in de periode mei t/m juli en augustus t/m oktober meerdere bezoeken moeten worden
gebracht aan de locatie. Afhankelijk van de resultaten van dit aanvullende onderzoek kan een aanvraag
voor een ontheffing en het opstellen en uitvoeren van een mitigatieplan noodzakelijk zijn.
Overwegingen

Op basis van de bomenverordening dient de aanvrager, zijnde het college van B&W, aan te kunnen tonen
dat er sprake is van een onveilige situatie. Gebleken is uit het onafhankelijk onderzoek dat er geen sprake
is van een onveilige situatie. Hiermee is het hoogstwaarschijnlijk dat een aanvraag van een
omgevingsvergunning 'kap' niet wordt verleend. Een gevoel van onveiligheid is onvoldoende om over te
gaan tot het verlenen van de vergunning. Het aanvragen van een omgevingsvergunning kap zal worden
getoetst aan de bestaande wet- en regelgeving. Ook de onderzoeken die zijn verricht zullen als
onderbouwing meegenomen worden in de beoordeling van de aanvraag.
In de situatie dat een vergunning wordt geweigerd kunnen belanghebbenden bezwaar maken. Het
besluitvormingsproces wordt transparant en daarnaast worden belanghebbenden in de gelegenheid
gesteld hun democratisch recht uit te oefenen en wordt het besluit door een onafhankelijke (rechterlijke)
instantie getoetst.
Door het omvallen van de kastanjeboom en het beeld dat de platanen op dit moment geven is het
vertrouwen van de bewoners in bomen geschaad. Echter is uit onderzoek en nader onderzoek gebleken
dat er van een onveilige situatie geen sprake is. De omstandigheden van de kastanjes waren anders en
niet vergelijkbaar met de omstandigheden waarin de platanen nu zijn. Er wordt alles aan gedaan om
.binnen de juridische en praktische mogelijkheden, te zorgen dat deze gevoelens vermindert worden.
De bomen vertegenwoordigen ook een ecologische waarde. Nader onderzoek dient plaats te vinden
vanwege de ecologische functie die de bomen mogelijk vervullen. Daarnaast hebben de bomen een
waarde voor flora en fauna die niet onder de bescherming van de wet Natuurbescherming vallen.
Aanpassing Monumentale en Waardevolle bomenlijst
Het aanpassen van de bomenlijst is door uw raad gedelegeerd aan het college. Echter het aanpassen
van de bomenlijst dient wel gemotiveerd te gebeuren. Argumenten om de bomen van de bomenlijst af te
halen ontbreken. Aan dit punt van de motie kan dan ook op dit moment geen uitvoering worden gegeven.
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Conclusie

Wij hebben besloten uitvoering te geven aan de motie voor wat betreft het gedeelte om een
omgevingsvergunning voor het kappen van de 9 platanen aan de Kruispoort aan te vragen.
Het gedeelte van de motie die ziet op het verwijderen van de bomen van de bomenlijst wordt niet
opgevolgd.
Daarnaast hebben wij besloten om over te gaan tot het aanvragen van de omgevingsvergunning voor het
kandelaberen van de bomen.
De bewoners zijn op de hoogte gesteld van ons besluit d.m.v. van een overleg en een brief.

Hoogachtend,
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