2 oktober 2012

Aan de fracties van de gemeenteraad van De Bilt
Betreft: Nieuw kapbeleid zonder inspraak over bomenlijst
Geachte fracties,

De gemeente De Bilt zal overgaan op een tot een nieuw kapbeleid. Dat beleid valt uiteen in a) een
regelgeving, en b) een bomenlijst plus een lijst van groene gebieden waarvoor het oude beleid
gehandhaafd blijft.
Over de regelgeving is in het begin van 2012 inspraak mogelijk geweest, echter zonder dat daarbij de
bomenlijst en groene gebieden bekend waren. Verschillende insprekers hebben er ook op gewezen,
dat een oordeel over het kapbeleid niet zonder die lijst te geven is. Reeds vanaf 2008 is in diverse
gemeentelijke gremia afgesproken dat deze lijst bijvoorbeeld nog in de Commissie Openbare Ruimte
aan de orde zou moeten worden gesteld voordat de regeling in werking treedt, omdat deze
essentieel is voor het effect van de nieuwe regeling.
Op 5 juli 2012 heeft het College de regeling vastgesteld, met daarbij een bomenlijst en groene
gebieden, die toen pas voor het eerst bekend werden gemaakt. Het College is voornemens de
regeling medio oktober in werking te laten treden.
Wij verzoeken de fracties er bij het college op aan te dringen, de bomenlijst en groene gebieden
alsnog in de Commissie Openbare Ruimte aan de orde te stellen, zo mogelijk in de vergadering van 11
oktober, voordat de regeling in werking treedt.
De bomenlijst impliceert dat in de Wijk Vogelzang slechts 9 bomen vergunningsplichtig zijn. Een
eigen inventarisatie in Wijk Vogelzang komt op 389 bomen op priveterrein die voldoen aan de oude
eisen van de Omgevingsvergunning Kappen (diameter groter dan 20 cm, en vaak veel groter). Niet al
deze bomen zullen bescherming behoeven, maar een flink deel wel, en zeker veel meer dan 9.
Bij de inwerkingtreding van het nieuwe Bomenbeleid kan dit in beginsel zeer ernstige gevolgen
hebben voor het groene karakter van onze wijk.
Wijkvereniging Vogelzang constateert dat de Gemeenteraad in het bestemmingsplan Bilthoven-Zuid,
voor de wijken Vogelzang, Overbos en villa Bandung e.o. een beschermende uitzonderingspositie
heeft geschapen ten aanzien van bebouwing op grond van cultuurhistorische argumenten. Daar
hoorde het groene karakter (mede in relatie met het kronkelige lanenpatroon) nadrukkelijk bij, zowel
het openbare groen, dat hier niet ter discussie is, maar zeker ook het particuliere groen.

Wij zouden op grond daarvan dit in het bestemmingsplan gedefinieerde gebied ook als "groene kaart
gebied" in het Bomenbeleid aangemerkt willen zien waarvoor het bestaande vergunningbeleid
gehandhaafd blijft (net zoals dat o.a. voor Bilthoven-Noord het geval is).
In bredere zin kunnen wij ons voorstellen dat ook andere wijken een nader oordeel over de
bomenlijst willen geven.
Wij hopen zeer dat u bereid bent stappen te zetten die een bespreking van de bomenlijst en de
groene gebieden in de Commissie Openbare Ruimte mogelijk maakt, en het College te bewegen de in
werking stelling tot na die bespreking uit te stellen. Daarbij kan een rol spelen dat de reguliere
kapperiode pas in februari valt.
Met vriendelijke groet,
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Voorbeeld van een beeldbepalende monumentale rode beuk
bij Koppellaan1: niet op de bomenlijst

