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Originele tekst:
8. Stad die bomen de ruimte geeft
BOOMRIJK AMERSFOORT
Het Amersfoortse bomenbeleid wordt van twee kanten bekritiseerd. Vanaf de ene
zijde klinkt de roep om deregulering: laat de zich terugtrekkende overheid zich
niet meer bemoeien met bomen die particulier eigendom zijn. Vanaf de andere
zijde klinkt de dringende oproep om de oude regels strikt te handhaven, met het
oog op het algemeen belang.
Het Amersfoortse bomenbeleid staat volop ter discussie. Menige burenruzie gaat
over het al dan niet kappen van een boom in een tuin, die volgens de een overlast
geeft en volgens de ander niet.
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Nieuwe tekst:
Titel amendement: De geuite wensen rond regels voor bomen
Op het huidige Amersfoortse vergunningstelsel dat bomen beschermt tegen kap
kwam in de input geen tot weinig kritiek. Er is in de sessies geen vraag naar
deregulering geuit. Ook in de interviews met ondernemersvereniging, met een
woningverhuurder, projectontwikkelaar werd niet om deregulering gevraagd. In
de input voor de Groenvisie is veel genoemd dat de regels op zich prima zijn
(maar dat het wel aan de toepassing of goede uitvoering daarvan schort). Een
betere bescherming van bomen is nodig, ook van die op particulier terrein.
Tevens werd herinplant of desnoods herplant elders veelal genoemd als noodzaak
om tot behoud van het bomenareaal te komen. Ook zogenaamde
‘overcompensatie’ (méér jonge aanplant ter compensatie van het verlies van de
oudere bomen) werd als oplossing aangedragen, om tot behoud van de groene
waarden te komen of uitbreiding van het areaal.
Toelichting:
Het lijkt anders alsof in de discussies en andere input voor de Groenvisie ‘een
roep om deregulering heeft geklonken’ Dit geeft een verkeerd beeld. Een
dergelijke roep was immers niet aanwezig; die roep is in de weerslagen van de
input dan ook niet te traceren. Zelfs in de interviews met ondernemersvereniging,
met een woningverhuurder, projectontwikkelaar werden de huidige regels niet als
probleem genoemd. Een roep om de overheid zich te laten terugtrekken was geen
issue. Ook de genoemde ‘burenruzies’ rond bomen waren nauwelijks een issue.
Daarentegen klonk de roep om meer bescherming van bomen en ook die op
particulier terrein veelvuldig. Ook herplant en overcompensatie waren
veelgehoorde wensen. Lees de stukken er maar op na.

