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Onderwerp :

Zienswijze twee concept Groene Kaarten Molenbuurt 1 en 2
Bezwaar tegen het voornemen om meer dan 400 bomen te kappen

Geacht College en leden van de Gemeenteraad,

In het Kontakt van 28 januari 2014 maakte u bekend dat de Concept Groene Kaart
Molenbuurt 1 gedurende zes weken (tot en met 12 maart 2014) ter inzage ligt en dat
gedurende die periode zienswijzen kunnen worden kenbaar gemaakt.

In het Kontakt van 4 februari maakte u bekend dat de Concept Groene Kaart
Molenbuurt 2 gedurende zes weken (tot en met 19 maart 2014) ter inzage ligt en dat
gedurende die periode zienswijzen kunnen worden kenbaar gemaakt.

1. Historie

In uw brief (kenmerk SOP/HV/BRF1/40232) van 2 juli 2013 (verzonden 8 juli 2013)
schreef u : Inmiddels hebben wij - zoals u bekend - gekozen voor een andere
procedure met betrekking tot de kapvergunningen (herziening Bomenverordening en
groene kaarten). Dit wordt nog toegelicht in de nog te verspreiden nieuwsbrieven.

Nadat uw nieuwsbrieven d.d. 10 juli 2013 waren verspreid, hebben wij op 19 juli
2013 bezwaar gemaakt tegen de in uw nieuwsbrief beschreven procedure.
Daarbij verzochten wij u te stoppen met het op grote schaal kappen van volwassen
gezonde bomen en uw herplant plicht serieus te nemen.

Wij zijn er vanuit gegaan dat de schriftelijke mededeling van uw gemaakte keuze
berustte op een rechtsgeldig besluit van het College. De tekst van onze brief van
19 juli 2013 treft u aan vanaf pagina 11. Het gestelde in de brief is hierbij (opnieuw)
kenbaar gemaakt en ingevoegd.

U heeft het bezwaar ter advisering voorgelegd aan de Commissie Bezwaarschriften.
De commissie adviseerde op 29 augustus 2013 om het bezwaar niet ontvankelijk te
verklaren, omdat er nog geen collegebesluit met rechtsgevolg zou zijn genomen.
Er is wel degelijk een besluit met rechtsgevolg. Door de gekozen procedure zullen
slechts weinig bomen hun beschermde status behouden en voortaan zonder
vergunningprocedure worden gekapt.
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Wij kunnen het advies van de commissie, gezien het bovenstaande, niet volgen. 
Mogelijk is de commissie ontoereikend geïnformeerd geweest. 

Omdat het besluit op het bezwaar achterwege bleef, hebben wij u op 27 december
2013 (na 161 dagen) in gebreke gesteld.

Met de brief van 30 december 2013 (verzonden 31 december 2013, ontvangen op
2 januari 2014) zond u ons uw besluit n.a.v. het bezwaar van 19 juli 2013.
U besluit  het advies van de commissie bezwaarschriften te volgen en u verklaart het
bezwaar niet-ontvankelijk. Een inhoudelijk reactie ontbreekt. Wij verzochten u de
stichting alle voorstellen voor een Groene Kaart per buurt per post toe te willen
zenden. Wij verzochten ook de bewoners van naastgelegen buurten of wijken te
informeren, aangezien veel bewoners van aangrenzende buurten of wijken ook
belanghebbend zijn gezien jurisprudentie (nabijheidscriterium). Er is daar niet op
gereageerd.

2. Bezwaar tegen het voornemen om meer dan 400 bomen te kappen

Ten behoeve van de beide laatste informatiebijeenkomsten voor Molenbuurt 1 en 2
zijn de in de volgende tabel genoemde presentatietekeningen huis aan huis
verspreid.

Presentatietekening tek nummer datum aantal

- Molenbuurt 1 GVi1201-08-501 17-05-2013 207

- Molenbuurt 2 GVi1201-09-501 07-05-2013 203

In de tabel staan de aantallen bomen, waarvan u meent dat die allemaal moeten
worden gekapt.

De informatiebijeenkomsten per wijkdeel zijn minimaal bezocht.
Er was daarom geen representatieve vertegenwoordiging van bewoners.
Buurtbewoners werden ontoereikend en verkeerd geïnformeerd, zoals het
aanvankelijk ten onrechte aan de Bomenstichting toegedachte “Opnameformulier
beschermwaardige boom”. Voorstellen om bomen te behouden werden merendeels
afgewezen zonder plausibele motivatie. De inspraak op de informatiebijeenkomsten
stelde weinig voor. Bewoners hebben maar weinig kunnen veranderen aan de
kapplannen. Bewoners van aangrenzende wijken, die (nabijheidscriterium) ook
belanghebbend zijn, waren niet uitgenodigd.

Op de beide inmiddels vastgestelde uitvoeringstekeningen zijn de te kappen bomen
niet meer ingetekend. 

In de volgende tabel staan de uitvoeringstekeningen die door het colleges tegelijk
met de groene kaarten zijn vastgesteld. Motivatie waarom daarop ruim 400 nog
aanwezige gezonde bomen niet meer voorkomen, ontbreekt.

Uitvoeringstekening tek nummer datum aantal

- Molenbuurt 1 GVi1201-08-902 18-12-2013 0

- Molenbuurt 2 GVi1201-09-902 20-01-2014 0

In de Molenbuurt (1 en 2) staan ruim 400 gezonde bomen op de nominatie om te
worden gekapt. Waarom zoveel bomen op korte termijn moeten worden gekapt is
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niet aannemelijk gemotiveerd. In het recente verleden zijn al ca 1000 bomen  in de
Monnikenhof gekapt.

De presentatietekeningen en de eerder naar bewoners verspreide tekeningen zijn
relevante documenten, die een rol hebben gespeeld tijdens inspraakbijeenkomsten,
die bedoeld waren om tot Groene Kaarten te komen.
Het is een omissie dat de uitvoeringstekeningen en laatste presentatietekeningen
niet bij de betreffende Groene Kaarten ter visie zijn gelegd en bij de Groene Kaarten
op de gemeentelijke website zijn geplaatst.

Met het weglaten van de ruim 400 bomen is derhalve impliciet besloten om tot
kappen van die bomen over te zullen gaan.
Dat de presentatietekeningen niets meer zouden zijn dan een weergave van
voorgenomen feitelijke handelingen en dat de tekeningen niet zijn gericht op een
rechtsgevolg, zoals de commissie bezwaarschriften meent is onbegrijpelijk.

Wij maken hierbij bezwaar tegen de collegebesluiten, waarbij de uitvoerings-
tekeningen zijn vastgesteld. Onmiskenbaar hebben de eerdere presentatie
tekeningen als basis gediend voor de uitvoeringstekeningen.

In het raadsvoorstel van 9 juli 2013 (pagina 5/6) om de Bomenverordening 2013 vast
te stellen staat het volgende:

Zoals al eerder aangegeven is het nadrukkelijk niet de bedoeling om hiermee
de individuele burger buiten spel te zetten of deze in zijn rechtsbescherming te
beperken. Echter de rechtsbescherming wordt wel zodanig dat deze beter past
in het democratische bestel. Zo wordt het moment waarop men zijn individuele
belang kan bepleiten en zijn rechtsbescherming kan doen gelden verplaatst.
Deze systematiek is hetzelfde als die bij bestemmingsplannen wordt toegepast:
- Voor een bepaalde gewenste ontwikkeling wordt een conceptplan gemaakt
dat nodig geacht wordt om tot uitvoering van het vastgestelde beleid te kunnen
komen.
- Op dat plan wordt inspraak verleend.
- Met medeweging van de inspraakreacties wordt het conceptplan vastgesteld.
- Op het conceptplan kunnen zienswijzen ingediend worden.
- Met medeweging van de zienswijzen wordt het plan definitief vastgesteld.
- Tegen het vastgestelde plan kan men in beroep gaan.
- Op het moment dat het plan onherroepelijk is geworden kan dit worden
uitgevoerd zonder dat de feitelijke werkzaamheden vertraagd of onmogelijk
worden door bezwaar- en beroepsprocedures.

De gemeente doet voorkomen dat slechts het moment waarop men zijn individuele
belang kan bepleiten en zijn rechtsbescherming kan doen gelden verplaatst wordt.

De nu ingezette procedure is gereduceerd tot slechts de concept Groene Kaarten.
De uitvoeringstekeningen zijn daar buiten gehouden. Bij de Groene Kaarten
ontbreekt bovengenoemd conceptplan.
Er is geen mogelijkheid de kapplannen te toetsen aan onder meer de beginselen van
behoorlijk bestuur. De bezwarencommissie is buiten spel gezet. 
Er ontbreekt een procedure die gelijkwaardig is aan een vergunningprocedure. 
De gemeente zet hiermee op onbehoorlijke wijze de rechten van burgers buiten spel.
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Wanneer ons bezwaar niet-gegrond wordt verklaard, willen wij graag weten naar
welk moment het moment waarop men zijn individuele belang kan bepleiten en zijn
rechtsbescherming kan doen gelden, is verplaatst.

3. Het rioolsprookje is uit

Het riool in de Monnikenhof is 40 jaar oud en nog grotendeels intact. Op enkele
plaatsen is het riool defect als gevolg van ernstige aantasting door H2S (zwavel-
waterstof) uit het rioolwater, of door verzakking. Uit de inspectierapporten van de
Firma Van der Velden is gebleken dat er nauwelijks wortelingroei voorkomt in het
riool. Daar waar wortels zijn gezien, blijkt dat de boven op het riool aangesloten 
afvoeren van huizen niet goed aansluiten. Door deze kieren komen soms in geringe
mate wortels in het riool of alleen maar grond, terwijl er geen wortels zijn te zien.
De conclusie dat wortels op grote schaal het riool hebben beschadigd of gaan
beschadigen blijkt niet gebaseerd op feiten.

Inmiddels blijkt ook het gemeentebestuur deze conclusie te hebben getrokken, want
in de 2e bestuursrapportage 2013, welke is behandeld in de vergadering van de
gemeenteraad van 17 december 2013, staat op pagina 23:

Uit de inspecties van het Monnikenhof is gebleken dat hier de riolering met wat
plaatselijk herstel en een wat intensiever reinigingsbeheer voor de komende jaren
zal voldoen aan de vastgestelde kwaliteit.

Waarom toch het grootschalig kappen van bomen in de Monnikenhof wordt
doorgezet is onbegrijpelijk. Kappen van bomen kost veel geld en draagt niet bij aan
gewenste bezuiniging.

In bijlage 2 van het Bomenbeleidsplan staat het volgende

2.2.2 Gemeentelijk rioleringsplan (2005)
Zoals iedere gemeente heeft ook de gemeente Vianen een gemeentelijk
rioleringsplan. De meeste riolering is van 1960 en latere datum. Een gemiddeld
riool gaat 50 tot 60 jaar mee, waardoor in de komende 10 jaren nog geen
intensieve vervanging van riolering te verwachten is. De riolering is in een
aantal gevallen, maar in het bijzonder voor Monnikenhof, slecht door extreme
ingroei van wortels in het stelsel. Daaruit kunnen in de komende jaren
werkzaamheden ontstaan. In 2005 wordt een planning van de werkzaamheden
opgesteld voor de vervanging en/of renovatie van de riolering in de periode
2005-2010. 

Een richtlijn voor aanplant van bomen ten opzichte van riolering is niet
opgesteld. Bomen kunnen door wortelingroei veel overlast veroorzaken aan het
riool, anderzijds kunnen werkzaamheden aan het riool schade veroorzaken aan
bomen. Gezamenlijke planvorming is noodzakelijk, waarbij in de beperkte
openbare ruimte gezocht moet worden naar aanvaardbare compromissen.

De in het Bomenbeleidsplan gesuggereerde extreme ingroei van wortels is niet
aangetroffen bij de inspecties van het riool. Niettemin blijft de gemeente, tegen beter
weten in, volharden in de noodzaak om bomen om die reden op grote schaal te
kappen.
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4. De Bomenverordening 2013

Bij de motivering naar de gemeenteraad van de noodzaak voor een nieuwe
bomenverordening blijkt dat de gemeente af wil van het deugdelijk moeten motiveren
waarom een boom moet worden gekapt. Dit nadat de gemeente 12 aan zichzelf
verleende kapvergunningen had ingetrokken.

Op de besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 juni
2013 staat daarover:

Samenvatting: 
Door de gekozen systematiek en het zeer zware motiveringsvereiste frustreert
de Bomenverordening 2010 de uitvoering van het Bomenbeleidsplan en het
project Buiten Gewoon. 
Zolang er, ondanks dat de meerderheid in een wijk de inrichtingsplannen
ondersteunt, een enkeling bezwaar heeft tegen de plannen kan hij met een
zeer grote kans op succes de uitvoering tegengaan. Dit kan enkel worden
ondervangen door een iets andere systematiek en procedure toe te passen in
combinatie met een aanpassing van de Bomenverordening. Op dit moment
heeft een individuele burger een buitenproportionele rechtsbescherming die
nagenoeg overeenkomt met een vetorecht. Door de aanpassingen wordt de
individuele burger niet buitenspel gezet, wel wordt zijn rechtsbescherming meer
in verhouding tot het democratisch bestel gebracht.

Het is onwaarschijnlijk dat een meerderheid in de wijken de inrichtingsplannen (het
op grote schaal kappen van bomen en vervangen van ander groen door gras)
ondersteunt. 

In het raadsvoorstel van 9 juli 2013 (pagina 2/3) staat daarover:
Tegen de tot nu toe verleende ontheffingen is met name in de wijk Het Monniken-
hof door een aantal bewoners, gesteund door een veertigtal sympathisanten,
bezwaar gemaakt. Daarbij heeft de behandeling van de bezwaarschriften geleerd
dat het toetsingscriterium “zwaarwegend algemeen maatschappelijk belang” als
bepaald in de Bomenverordening een zware, haast onmogelijke, bewijslast op het
gemeentebestuur legt om in voorkomend geval vergunning te kunnen verlenen.

Het college geeft hier een niet-feitelijke weergave van de gang van zaken tijdens de
bezwarenprocedure. De bezwarencommissie verzocht tijdens de hoorzitting om de
voor het kappen opgegeven reden rioolproblemen, nader te specificeren, nadat
bezwaarmakers hadden geconstateerd dat de opgegeven reden niet berustte op
feiten. De reden bleken volledig uit de lucht gegrepen. Uit uitgevoerd rioolinspecties
bleek het tegendeel.

Verder schrijft het college in het raadsvoorstel (pagina 5):
Dit alles leidde er toe dat er nog diverse vergunningen, noodzakelijk voor de
uitvoering van het project Buiten Gewoon, niet onherroepelijk geworden zijn
omdat, conform het advies van de bezwarencommissie, niet in alle gevallen aan
de hoge motiveringseis voldaan kan worden. Deze feiten en omstandigheden
hebben ons doen realiseren dat het doorgaan op de ingeslagen w eg van bezwaar
en beroep een heilloze missie is. Dit inzicht heeft ons er toe genoodzaakt de
verleende kapvergunningen waartegen bezwaar is gemaakt in te trekken.

De voorstelling van zaken dat de bewijslast te zwaar is, is nergens op gebaseerd.
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Dat ook de bezwarencommissie het rioolsprookje niet zo maar geloofde bewijst
geenszins dat de bewijslast te zwaar is. De gemeente dient zich te bedienen van
deugdelijke bewijsvoering.

5. De tot dusver verschenen groene kaarten

Zoals verwacht, is maar een gering aantal bomen op de (inmiddels 11) verschenen
concept Groene Kaarten terecht gekomen.

Nog maar pas in 2010 was de Bomenverordening Groene Kaart 2010 vastgesteld.
Besloten is toen om aan een substantieel aantal bomen, vanwege hun bijzondere
waarde, de status beschermd toe te kennen. Reeds in 2012 blijkt de bescherming
voor honderden bomen geen enkele betekenis te hebben gehad. Structuren die in
hun geheel waren aangemerkt als beschermd, zijn ernstig aangetast, doordat een
deel van de bomen binnen de structuren al is of zal worden gekapt. 

Ook de Bomenverordening 2013 Groene Kaart stelt herplant verplicht, maar dat
geldt alleen maar voor de 33 tot dusver op Groene Kaarten geplaatste bomen en
voor de bomen binnen de gekleurde vlakken op de kaarten. Tot dusver heeft de
gemeente daar nauwelijks invulling aan gegeven

De bomen in, de op de nieuwe Groene Kaarten voorkomende, Cultuurlijke,
Historische, Landschappelijke Lanen, Pleinen of Zones blijken als individuele bomen 
niet meer beschermd te zijn. Deze bomen kunnen voortaan naar willekeur worden
gekapt.
Behoud van onder meer Landschappelijke en Cultuurlijke Lanen is geen prioriteit van
de gemeente Vianen in de praktijk.

Burgers kunnen er niet van op aan, dat de gemeente de groene ruimte beschermt,
en dat de bomen die niet (meer) op de Groene Kaart staan in de toekomst niet zo
maar gekapt gaan worden.
De Langeweg zal er na de voorgenomen kap van bijna alle bomen niet meer uitzien
als Landschappelijke Laan. In de Mariënhof is de Cultuurlijke Laan feitelijk al niet
meer aanwezig, ofschoon deze beide “Lanen” wel als zodanig weer op de nieuwe
Groene Kaart zijn geplaatst.
Op een aantal plaatsen in de Monnikenhof  blijken op de nieuwe Groene Kaarten
sommige Cultuurlijke, Historische, Landschappelijke Lanen, Pleinen of  Zones
verdwenen en/of in werkelijkheid niet meer zichtbaar.

Groene Kaart aantal bomen reg nummers

- Augustinushof 6 GK007-012

- Franciscushof 2 GK013-014

- Klaverkamp 3 GK001-003

- Molengraaf 3 GK004-006

- Ursulinenhof 0

- Mariënhof 4 GK051-054

- Molenbuurt 1 9 GK036-044

- Molenbuurt 2 6 GK045-050

- Wilhelminastraat 0

- Everdingen 11 GK015-025

- Zijderveld 8 GK026-033
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Uit bovenstaand overzicht blijkt dat in de Monnikenhof slechts 33 van de vele
honderden bomen op de groene kaarten zijn terecht gekomen.

Met de acht Groene Kaarten in de Monnikenhof  is nog slechts een deel van de wijk
Monnikenhof in Kaart gebracht. Grote aantallen bomen, buiten de kaartgrenzen zijn
buiten beeld gebleven.

6. De 2 meter van het Bomenbeleidsplan

In uw brief, kenmerk SOP/HV/BRF1/40663,van 6 november 2013 motiveert u het
beleid om bomen binnen een afstand van 2 meter van de riolering te kappen met het
gestelde in de Richtlijn voor afstanden van de boom tot elementen (pagina 15) in het
Bomenbeleidsplan.
Het specifieke woord riool komt in de richtlijn niet voor.

Niet duidelijk is waarom de uitvoering van het bomenbeleid beperkt is tot riool-
leidingen en waarom alleen maar daarom vele honderden bomen op korte termijn
dienen te worden gekapt. Dit terwijl is aangetoond dat de bomen slechts incidenteel
hinder veroorzaken door wortelingroei in het riool. Extreme en substantiële ingroei
van wortels in het betonnen riool is helemaal niet aangetoond.
Over de ligging van overige leidingen (zoals water, gas) en kabels (zoals telefoon,
kabeltv, elektra)  blijkt de gemeente niet of nauwelijks te beschikken en voor zover
wel aanwezig is de gemeente niet bereid gebleken die te laten inzien.. 

7. Luchtkwaliteit

Bij de besluitvorming om opnieuw zoveel bomen te kappen is geen rekening
gehouden met de door de gemeenteraad in 2011 vastgestelde Luchtnota.
In 2011 heeft de gemeenteraad een Luchtnota vastgesteld. In paragraaf 4.1 van de
Luchtnota staat het volgende:

“De Wereldgezondheidorganisatie (WGO) heeft uitgebreide onderzoeken
beschikbaar van diverse wetenschappers. In deze onderzoeken zijn de effecten
naar de schadelijkheid van luchtvervuilende stoffen voor de gezondheid uitgebreid
beschreven. Op basis van de onderzochte gezondheids-effecten heeft de WGO
richtwaarden en grenswaarden opgesteld. Zo komt de WGO tot een veilige
grenswaarde van 40 microgram per m3 voor stikstofdioxide en 20 microgram per
m3 voor fijn stof. Van deze grenswaarde voor fijn stof is door de Europese Unie
afgeweken, omdat de concentraties in de Europese landen dermate hoog waren
dat deze grenswaarde niet haalbaar was.
De in de Europese Unie gehanteerde grenswaarde voor fijn stof is dus geen
veilige gezondheidskundige waarde.”

In het AD en de NRC van 11 juli 2013 wordt melding gemaakt van een artikel in het
medisch wetenschappelijk tijdschrift The Lancet over de resultaten van een
onderzoek aan de universiteit van Utrecht. Daarbij een reactie van het Longfonds,
waarin wordt gesteld dat het gezondheidstechnisch niet handig is om scholen naast
drukke wegen te plaatsen. Maar dat gemeenten dat advies in de wind slaan.

In de NRC van 9 december 2013 is op pagina 2 en pagina 7 opnieuw melding
gemaakt van onderzoeksresultaten. Daaruit blijkt dat de Europese streefwaarden
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voor fijnstof te hoog zijn. Bij die waarden zijn gezondheidseffecten en een gemiddeld
kortere levensduur aangetoond.

Vianen wordt doorsneden door de autosnelwegen A2 en A27. Het verkeersknoop-
punt Everdingen bevindt zich in de directe nabijheid van de bebouwde kom van
Vianen.
Blijkens rapporten van de milieudienst voldoet de luchtkwaliteit in Vianen
ternauwernood aan de geldende Europese grenswaarden. De gezondheidskundige
waarden van de WGO worden meer dan twee maal overschreden.
In de rapporten wordt uitgegaan van aan de hand van een model berekende
waarden, want in Vianen is geen enkele meting uitgevoerd.
Met het kappen van zoveel bomen is - en wordt - het kruinvolume in de Monnikenhof
substantieel verminderd. Onomstreden is dat hierdoor de luchtkwaliteit verder
verslechtert.

In de Luchtnota (onder 3.5) zijn de volgende beleidsuitspraken vastgelegd.

1. Vianen kiest voor een gezonde en duurzame leefomgeving en gaat daarom
voor een goede luchtkwaliteit en waar redelijkerwijs mogelijk gaat Vianen voor een
betere luchtkwaliteit. 
2. Luchtkwaliteit wordt, in het kader van duurzame ontwikkeling, verankerd in de
structuurvisie.
3. Vianen betrekt de luchtkwaliteit vanaf het begin van alle ruimtelijke
ontwikkelingen.
4. Vianen draagt zorg voor een actueel inzicht van de luchtkwaliteitssituatie
vanwege wegverkeer en stelt de gegevens beschikbaar via het Geoloket.

Met het opnieuw kappen van ruim 1000 bomen in de Monnikenhof verdwijnt een
natuurlijke buffer voor afvang van schadelijk fijnstof. Dit is ten nadele van de
beoogde gezonde en duurzame leefomgeving. De beleidsuitspraken 2, 3 en 4 blijken
evenmin in de praktijk te zijn gebracht.

8. Strijdigheid met de Flora- en Faunawet

Het plan om opnieuw ruim 1000 bomen in de Monnikenhof te kappen voldoet niet
aan de regelgeving van de Flora- en Faunawet. Het betreft niet-bestendig beheer.
Dan moet altijd een ontheffing worden aangevraagd. Op de websites van de Dienst
Regelingen en de provincie Utrecht is geen enkele ontheffing Flora- en Faunawet
van de gemeente Vianen aangetroffen.

De gemeente heeft nagelaten in de Monnikenhof op zorgvuldige wijze onderzoek te
(laten) doen naar de aanwezige natuurwaarden. Daarmee heeft de gemeente
Vianen onvoldoende invulling gegeven aan de zorgplicht als bedoeld in artikel 2 van
de Flora- en Faunawet.. 
Het college is gehouden zeker te stellen dat de verboden en vereisten ten aanzien
van de wettelijk en verdragsrechtelijk beschermde diersoorten in acht worden
genomen. Eerder is dit punt al aan de orde geweest bij de twaalf weer ingetrokken
omgevingspunten.

Tijdens de rechtszitting van 18 februari 2013 deelde de gemachtigde van het college
mede dat tijdens het weekeinde van 16/17 februari 2013 een ecoloog een onderzoek
heeft ingesteld en dat deze deskundige niet heeft kunnen vaststellen dat er rekening
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dient te worden gehouden met in de Monnikenhof aanwezige beschermde
diersoorten.

Het uitvoeren van dit kortstondige ecologisch onderzoek in de winter is in strijd met
het vleermuizenprotocol, onder meer omdat de verschillende aanwezige soorten
vleermuizen slechts in verschillende perioden, en maar heel beperkt in de winter
kunnen worden waargenomen. In de winter kunnen geen waarnemingen worden
gedaan naar vogels die zomers broeden en fourageren.

In het verslag van de bijeenkomst van Mariënhof van 31 oktober 2013 is het
volgende vastgelegd.

Flora- en Faunaonderzoek: 
Vraag:
Waarom is er voor de Monnikenhof niet een uitgebreid Flora- en
Faunaonderzoek verricht zoals dit bij de Wilhelminastraat is uitgevoerd?

Antwoord:
Voor de Molengraaf, de Molenbuurt I en de Molenbuurt II is een Quick-scan in
het kader van de Flora- en fauna wet uitgevoerd, voordat de bewonersavonden
plaatsvonden. Daar kwamen geen bijzonderheden uit. Het is niet duidelijk of
deze Quick-scan voor de gehele Monnikenhof is uitgevoerd. Mocht de wens er
zijn, dan kan deze alsnog uitgevoerd worden. De gemeente controleert of de
Quick-scan reeds is uitgevoerd. Er wordt gecheckt in hoeverre de Quick-scan is
uitgevoerd en of die het hele plangebied heeft afgedekt of alleen een gedeelte. 
Dit wordt teruggekoppeld. Mocht blijken dat het niet over het hele gebied
gegaan is, dan wordt het alsnog gedaan.
Het eerste onderzoek dat is uitgevoerd, is een Quick-scan. De Quick-scan is
een korte rapportage. Als daar geen bijzonderheden uit voortkomen, dan hoeft
er geen nader onderzoek te worden uitgevoerd. Mocht uit het onderzoek komen
dat er beschermde diersoorten aanwezig zijn, dan zal er een vervolgonderzoek
worden ingesteld en oplossing gezocht worden binnen de Flora- en Faunawet.
Volgens de heer Knol van de BOM is er een voor de Monnikenhof een
Quick-scan uitgevoerd (half februari, ’s middags) en dit is in de rechtszaak aan
de orde geweest.
Ook voor de Mariënhof is een Quickscan flora en fauna uitgevoerd.
Het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 14 en 29 mei 2012. Geconcludeerd
werd dat de plannen geen belemmering zijn volgens de natuurwetgeving.

Dit rapport is ons niet bekend en is ook niet bij de rechtbank op taf el gekomen. De
quickscan op 14 en 29 mei 2012 is pas uitgevoerd toen het grootschalig kappen
reeds (tijdens het broedseizoen) was begonnen in de Mariënhof en blijkens
waarnemingen van bewoners nesten zijn vernietigd en broedende vogels zijn
verstoord.

In het gebied komen meerdere families ransuilen voor. Verder zijn in de Monnikenhof
in de zomer talloze vleermuizen tijdens de schemer zichtbaar actief. Het uitvoeren
van dit kortstondige ecologisch onderzoek is in strijd met het vleermuizenprotocol,
omdat de verschillende aanwezige soorten vleermuizen niet in dezelfde perioden
kunnen worden waargenomen. 
Ten onrechte is geen passend onderzoek gedaan naar het voorkomen van de
vleermuis en verblijfplaatsen van andere (strikt beschermde) zoogdier- en
vogelsoorten in holle bomen en open nesten.
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9. Tenslotte

Op de elf inmiddels verschenen Groene Kaarten staan slechts 33 individuele bomen.
Individuele bomen binnen de gekleurde gebieden zijn, als zij niet afzonderlijk zijn
ingetekend, niet beschermd. De Groene Kaarten zijn daarmee van ondergeschikt
belang geworden. De Bomenverordening 2013 Groene Kaart stelt nog maar weinig
voor.
De bomen in Vianen worden overgeleverd aan ambtelijke en politieke willekeur.
Situatie is dat de gemeente alleen al in de Monnikenhof orde van grootte 1000
bomen wil kappen, zonder dat daarvoor een deugdelijke motivatie kan worden
gegeven. 

Onduidelijk is hoe de kosten van de kap van zoveel bomen, waarschijnlijk € 200.000
tot € 300.000, worden gefinancierd. Mogelijk worden daar gelden die bestemd zijn
voor onderhoud van de riolering voor aangewend.

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 de herplant plicht serieus te nemen en op korte termijn te beginnen met
het planten van bomen ter vervanging van alle reeds gekapte bomen. 

Naast het kenbaar maken van onze zienswijze over de twee Groene Kaarten, maakt
de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o bezwaar tegen het kappen van de ruim
400 volwassen gezonde bomen en de (definitieve) presentatietekeningen (zie tabel
op pagina 2 hiervoor).

Met vriendelijke groet,

P.R. Grobben, voorzitter                                          Ir. M. van Poelgeest, secretaris
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Tekst van brief van de Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. van 19 juli 2013

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
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.
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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.

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.
****
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