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Aan de Raad,

Op 6 augustus heeft het college een beslissing op bezwaar genomen naar aanleiding van de 
ingediende bezwaren tegen het besluit om de 9 platanen in de Kruispoort te verwijderen van de 
Waardevolle en Monumentale bomenlijst. Hierbij informeren wij u over ons genomen besluit en het 
vervolg daarop.

Beslissing op bezwaar
Op 8 mei 2019 heeft de hoorzitting plaatsgevonden en de commissie heeft advies uitgebracht.
Het college heeft in haar vergadering van 6 augustus besloten om 3 bezwaarschriften niet- 
ontvankelijk te verklaren en 1 bezwaarschriftelijk ontvankelijk maar ongegrond te verklaren. Het 
ongegrond verklaren is niet in overeenstemming met het advies van de commissie 
bezwaarschriften.

De commissie bezwaarschriften is van mening dat subjectieve (on)veiligheidsgevoelens op 
zichzelf een grond zijn, maar naar het oordeel van de commissie geen zwaarwegende grond. De 
commissie is van mening dat de (on)veiligheidsgevoelens en de maatschappelijke onrust van de 
bewoners geen omstandigheden zijn die zo zwaarwegend zijn dat deze zwaarder moeten 
wegen dan de kenmerken uit artikel 2.1 van de Nota Bomenbehoud en dat verwijdering van de 
bomenlijst hierdoor is gerechtvaardigd.

Wij nemen dit advies van de bezwaarschriftencommissie niet over. De reden hiertoe is dat het 
college zich gehouden voelt om te luisteren naar de (on)veiligheidsgevoelens van de bewoners 
van de Kruispoort. Deze bewoners hebben aangegeven zich niet prettig te voelen in hun huizen 
uit vrees voor het omvallen van de bomen.
Uit onderzoeken is gebleken dat de bomen niet onveilig zijn. Echter, de bewoners hebben 
aangegeven dat zij deze factoren niet meer van belang vinden. Dit vloeit voort uit een diepe 
angst die bij hen leeft.

Dit betekent dat wij het besluit dat is genomen op 19 februari 2019 en in werking is getreden op 
28 februari 2019 met kenmerk BM1900601 niet herroepen. Dit besluit laten wij dus in stand.

Vervolgstappen
Uw raad heeft ons college de opdracht gegeven om de 9 platanen in de Kruispoort van de 
bomenlijst te verwijderen en deze te kappen. Daarnaast ook de opdracht om de omwonenden te 
betrekken bij de invulling van de herplant.
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Wij voeren de motie uit door, met ondersteuning van een adviesbureau, een herplantplan te maken 
waarbij de omwonenden nauw betrokken worden. De benodigde middelen, naar schatting 
č 81.000,-, worden opgenomen in de tussenrapportage 2019.
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