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Motie "Een boom hak je niet zomaar om!"
De Gemeenteraad van Dordrecht in vergadering bijeen op dinsdag 19 juni 2018, bij de behandeling
van de Kaderbrief 2019;
Kennis nemende van:
• De Kadernota 2019 waarin boomziekten als een belangrijke financiële onzekerheid worden
genoemd1;
• Recente zorgen van burgers over de kap van monumentale bomen binnen de gemeente.
Constaterende dat:
• In 2014 een bomenvisie is vastgesteld met een streefbeeld voor beeldbepalende
boomstructuren in de Binnenstad en 19e eeuwse schil, met als doel snelle vervanging bij het
wegvallen van bomen en in 2016 een laatste gemeentelijke lijst van waardevolle bomen is
vastgesteld;2
• De afgelopen jaren de natuur op het eiland van Dordrecht echter toch is aangetast door het
rooien van veel bomen, waaronder ook oudere, monumentale bomen, niet alleen vanwege
ziektes en extreem noodweer maar ook door het te gemakkelijk verwijderen van bomen
door de gemeente Dordrecht en Dordtenaren zelf;
• Een specifiek gebleken risico voor stadsbomen en stadsnatuur in Dordrecht het niet
integreren is van bestaand groen bij de aanpassing en verbetering van infrastructuur,
nieuwbouwprojecten en aanpassing van bestaande gebouwen.
Overwegende dat:
• Herontwikkeling, nieuwbouw en herindeling niet zonder meer reden mag zijn
(monumentale) bomen te kappen.
Verzoekt het college:
• De functie van groen beter vast te leggen in Bestemmingsplannen;
• Te bevorderen dat bomen met een grotere doorsnede dan 20 centimeter uitsluitend gekapt
worden om veiligheidsredenen;
• Daartoe strikt te blijven toezien op het aanvragen en verlenen van kapvergunningen voor alle
bomen binnen de stadsgrenzen met deze omvang, met het oog op een goede
belangenafweging;
• Bij de (opdrachtverlening voor) aanpassing en verbetering van infrastructuur en
bouwplannen erop toe te zien dat stedenbouwkundigen, ontwikkelaars, aannemers maar
ook sloopbedrijven bomen van 20 centimeter ofjïieer ontzien en in de toekomstige
ontwikkelingen inpassen.
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1 Raadsinformatiebrief Boomziekten van 19 december 2017 /'RIS-dossier: 2081751;
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