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MOTIE D66, GroenLinks, HBB en PvdA
Voor bescherming van de bomen van de toekomst

De raad van de gemeente Heemstede in vergadering bijeen op 29 januari 2015

Overwegende dat:
Heemstede groen moet blijven, en privégroen een deel van die uitstraling bepaalt;
Bomen bijdragen aan het dorpse karakter en de kwaliteit van het milieu verbeteren;
Inwoners op vrijwillige basis kunnen bijdragen aan de groene uitstraling van Heemstede;
Het niet zeker is welk effect het afschaffen van de kapvergunning in de toekomst zal hebben op
de omvang en de kwaliteit van het bomenbestand;
Een goede communicatie strategie kan bijdragen aan het versterken van de groene uitstraling;
Een deskundig snoei advies tot inzicht kan leiden dat een boom niet gekapt hoeft te worden;
De gemeente een boomexpert heeft die inwoners kan adviseren;
De gemeente voldoende mogelijkheden heeft om zowel via de lokale media als haar eigen
website de waarde van een kwalitatief hoogstaand bomenbestand te benadrukken en inwoners te
enthousiasmeren daaraan bij te dragen;
Constaterende dat:
De Raad op 18 december 2013 het college heeft verzocht om een instrumentarium in het kader
van het bomenbeleid te ontwikkelen dat tenminste hetzelfde niveau van zorg inhoudt voor het
Heemsteedse bomenbestand als het huidige kapbeieid, aangevuld met een goed
communicatieplan;
Dat dit aanvullende instrumentarium nog niet is uitgewerkt;
Verzoekt het College
Om in de publiekscommunicatie groene tuinen te promoten en duidelijk te maken dat burgers die
een boom willen kappen, eerst een advies kunnen krijgen van een boomexpert van de gemeente;
Om het nieuwe kapbeieid uiterlijk eind 2017 te evalueren en als onderdeel daarvan te rapporteren
over het aantal uitgebrachte adviezen, en de effecten daarvan,
Bij deze evaluatie een geactualiseerde bomenlijst aan de Raad te presenteren, met een overzicht
van de nieuwe bomen op de lijst, en de bomen die er niet meer op staan.

En gaat over tot de orde van de dag

Heemstede, 29 januari 2015
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