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Onderwerp
Tijdsplanning uitvoering motie bomen Kruispoort (1804340)

Steenbergen; 15 januari 2019

Aan de Raad,
Op 18 december 2018 heeft het college besloten om uitvoering te geven aan de motie van de WD
(1804340).
De motie bevat de volgende tekst:
'De platanen aan de Kruispoort voor 1 januari 2019 van de bomen lijst af te halen.
Vervolgens de kap van de bomen zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen.
In contact te treden met omwonenden inzake de herplanting'

De volgende stappen worden genomen om de motie uit te voeren;
1. Het beleid, de nota 'Bomenbehoud Steenbergen' zodanig aanpassen dat er ruimte is om bomen
van de Bomenlijstte verwijderen in bepaalde gevallen; dit is een beleidsregel waartegen bezwaar en
beroep niet open staat.
2. Vaststellen wijziging nota Bomenbehoud door het college van burgemeester en wethouders.
3. Besluit door het college van burgemeester en wethouders: verwijderen bomen van Bomenlijst;
hier staat wel bezwaar en beroep tegen open.
4. Bekendmaken wijziging beleid en wijziging bomenlijst.
In deze memo leest u welke tijdsplanning wordt gehanteerd.
Onderstaande tijdsplanning is onder voorbehoud van vaststelling van het bestemmingsplan 'Kom
Steenbergen' door de gemeenteraad en besluitvorming van het college.
Procedure bestemmingsplan (vervallen aanlegvergunning)
27 maart 2019:

Het bestemmingsplan 'Kom Steenbergen' treedt in werking, tenzij beroep inclusief voorlopige
voorziening is ingediend.
Na inwerkingtreding van het bestemmingsplan hoeft er geen 'omgevingsvergunning activiteit werk
of werkzaamheden uit te voeren' (aanlegvergunning) meer te worden afgegeven voor de kap van de
bomen op grond van het bestemmingsplan. In het huidige bestemmingsplan 'Steenbergen Centrum'
is deze aanlegvergunning wel opgenomen en vereist voor de kap van 'monumentale bomen'.
Procedure aanpassing beleid en verwijderen bomen van bomenlijst
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Gelijktijdig zullen zowel de nota 'Bomenbehoud Steenbergen' als de Bomenlijst worden aangepast
door het college.
26 februari 2019:

Besluit college aanpassen nota 'Bomenbehoud Steenbergen' en besluit tot verwijderen van de
bomen van de bomenlijst.
12 april 2019:

Afloop bezwaartermijn van zes weken tegen het besluit tot het verwijderen van de bomen van de
bomenlijst.
April 2019:

Kap bomen Kruispoort na 12 april.
Omwonenden zullen na besluitvorming per brief worden geïnformeerd over de besluitvorming en
uitvoeringswerkzaamheden. Zoals u in uw motie heeft opgenomen, zal ook met omwonenden in
contact worden getreden over de invulling van de herplantplicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de secretaris,
de burgemeester,
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