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Geacht College,

Met de op 9 juli 2013 door de Gemeenteraad vastgestelde Bomenverordening 2013
is de Bomenverordening 2010 met bijbehorende Groene Kaart niet meer van
toepassing.

Zoals u terecht stelt in uw huis aan huis in Monnikenhof I en II verspreide nieuwsbrief
van 10 juli 2013, is het kappen van bomen niet rechtmatig, zolang niet duidelijk is
welke bomen beschermd zijn middels een nieuwe Groene Kaart. 

1. Het “Opnameformulier beschermwaardige boom”

In uw nieuwsbrief wordt meegedeeld dat de toetsingslijst van de Bomenstichting zal
worden gehanteerd om te bepalen of een boom beschermwaardig is. Op de website
van de gemeente is inmiddels een “Opnameformulier beschermwaardige boom”
aangetroffen. 
Een boom met een score van 40 punten of meer is beschermwaardig. Beoordeling
geschiedt op grond van negen kenmerken. Per kenmerk is er keuze tussen vier
scores (2, 4, 6 of 8 punten). Bij het opnameformulier ontbreekt een verklaring van de
kenmerken en de wijze waarop deze gewaardeerd worden.

De indruk bestaat dat met dit formulier getracht zal worden duizenden bomen,
waarvan de soorten in grote getale voorkomen in het Viaanse rivierenlandschap,
individueel vergunningvrij en niet- beschermwaardig te verklaren. Het gaat daarbij
onder meer om grote aantallen gezonde en volwassen populieren, elzen, essen,
kersen en wilgen.

2. Achterstallig onderhoud

Voorbij wordt gegaan aan het feit dat inmiddels onomstotelijk is komen vast te staan,
dat de eerder door u gebruikte argumenten om op grote schaal bomen te kappen,
zoals rioolproblemen, wortelopdruk en gevaarlijke situaties het op grote schaal
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kappen van bomen niet kunnen rechtvaardigen. De Commissie Bezwaarschriften
heeft u dan ook niet kunnen overtuigen. In de nieuwsbrief wordt daar met geen
woord over gerept. Er is echter wel degelijk een verplichting om te motiveren,
waarom een gezonde volwassen boom moet worden gekapt. Nagelaten onderhoud
is geen legitieme reden om een boom te kappen.  

Er is door nalatigdheid omvangrijk achterstallig onderhoud ontstaan.
Op een aantal plaatsen, waar achterstallig onderhoud te zien is aan bestrating,
worden ten onrechte boomwortels als oorzaak van de slechte bestrating
aangewezen.
Huizen staan op een fundering met palen. De, veelal opgehoogde, grond eromheen
klinkt in. Niemand overweegt een goed gefundeerd huis te slopen, omdat de tuin aan
inklinken onderhevig is.
Bomen staan op een zelf gemaakte fundering van wortels. Als de grond inklinkt
blijven de boomwortels op hun plaats en kan de bestrating door de wortels niet mee-
inklinken. Dit euvel is met gewoon regulier onderhoud van bestrating te verhelpen,
zoals onlangs ook weer gebleken is aan de Augustinushof en al eerder bij de trottoirs
aan de Langeweg.

3. De nieuwe Groene Kaart

Na de zomervakantie zal per post per buurt een voorstel van de nieuwe Groene
Kaart worden verzonden. Het is niet terecht dat voor een aantal buurten de officiële
procedure pas vanaf stap 3 begint en dat de inspraak eindigt met fase 2. De stichting
bestrijdt dat u na afloop van twee informatiebijeenkomsten, waar slechts minder dan
10 % van de bewoners hun zegje hebben kunnen doen, reeds beschikt over
overeenstemming met een buurt of wijk. Niet alle belanghebbenden zijn uitgenodigd
geweest en veel verzoeken om bomen te behouden zijn afgewezen, omdat werd
volhard in het niet degelijk onderbouwde argument, dat de bomen moeten worden
gekapt vanwege de riolering. Hierbij maken wij bezwaar tegen de in uw nieuwsbrief
beschreven procedure.

4. Belanghebbendheid

Met de oprichting van de Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken is de
stichting krachtens de statuten mede-belanghebbend. Wij verzoeken u daarom de
stichting alle voorstellen voor een Groene Kaart per buurt per post toe te zenden.
Voorts verzoeken wij u ook de bewoners van naastgelegen buurten of wijken te
informeren, aangezien veel bewoners van aangrenzende buurten of wijken ook
belanghebbend zijn gezien jurisprudentie (nabijheidscriterium).

Naar verwachting zult u tot Groene Kaarten komen met daarop een klein aantal
beschermwaardige bomen per buurt of wijk. Wij verzoeken u bij de voorstellen voor
nieuwe Groene Kaarten per wijk of buurt tevens een kaart te zenden met daarop alle
bomen die niet beschermwaardig zijn geacht en niet voorkomen op de Groene Kaart.
Daarbij verzoeken wij u per boom te vermelden wat de reden is om de boom te willen
kappen en wat de afstand is tot het riool.

5. Het overleg met bezwaarden op 10 juni 2013

Voorafgaand aan de aankondiging van een nieuwe bomenverordening heeft de
wethouder een vijftal bezwaarden voor een informerend overleg op 10 juni 2013
uitgenodigd. Door de uitdrukkelijk in de uitnodiging geuite wens om in gesprek te
komen en elkaar niet alleen bij de rechtbank te ontmoeten zijn bezwaarden vol
goede hoop gaarne het overleg in gegaan.
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Tijdens het, dankzij de betrokken voorzitter ordelijk verlopen, overleg was sprake van
sterk divergerende standpunten. Al spoedig bleek dat er slechts werd aangehoord,
en dat er weer niet geluisterd werd. Ondanks dat was afgesproken dat aan het
overleg geen eenzijdige conclusies zouden worden verbonden is in het raadsvoorstel
het overleg als constructief bestempeld. Deze eenzijdige conclusie is nergens op
gebaseerd. Er was geen enkele bereidheid om bezwaarden tegemoet te komen.
Het raadsvoorstel en de verordening lagen al klaar. 
Het is betreurenswaardig, dat de kritische en onafhankelijke bezwarencommissie is
uitgeschakeld en de kritische burger genoodzaakt wordt al direct een procedure
tegen de grootschalige bomenkap te starten bij de rechtbank.

6. Ten slotte

De Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken zal blijven proberen u ervan te
overtuigen, dat het beleid om op grote schaal bomen te kappen in woonwijken van
een stadje, dat ingeklemd is tussen twee snelwegen, geen goed beleid is.
De Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken is niet tegen het kappen van
een enkele boom, wanneer deze aantoonbaar schade of hinder veroorzaakt,
wanneer die hinder op geen enkele andere wijze kan worden weggenomen en
wanneer ergens anders een vervangende boom wordt geplant. Herplant vindt
nauwelijks plaats en voor gekapte bomen, waarvoor geen herplant plaats vindt, 
wordt geen geld overgemaakt naar het Bomenfonds.

De gezonde leefomgeving van mensen, dieren en planten is en wordt aangetast.
De regelgeving van de Flora- en Faunawet en de Wet Milieubeheer wordt
onvoldoende gerespecteerd. Onder meer met de aanbevelingen van de
gemeentelijke Luchtnota wordt geen rekening gehouden.
De volksgezondheid wordt door gemeenten veronachtzaamd, zoals onlangs bleek uit
een artikel in het toonaangevend medisch-wetenschappelijk blad The Lancet. Vianen
vormt in deze geen uitzondering.

De Stichting Buiten Gezond in Vianen en omstreken verzoekt u nogmaals te stoppen
met het op grote schaal kappen van volwassen gezonde bomen. Voorts verzoekt de
stichting u uw herplant plicht serieus te nemen en op korte termijn te beginnen met
het planten van bomen ter vervanging van alle reeds gekapte bomen. 

Met vriendelijke groet,

P.R. Grobben, voorzitter                                          Ir. M. van Poelgeest, secretaris

CC: De gemeenteraad
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