Aan:
Van:
Betreft:

Het College van B&W Echt-Susteren
Thijs Wetemans, GroenLinks Echt-Susteren
Bomenkap en herplantplicht, art. 33 RvO

Echt-Susteren, 10 mei 2019

Geacht college,

Regelmatig ontvangen we signalen en vragen van bezorgde inwoners over bomenkap in onze
gemeente. We krijgen graag antwoord op de volgende vragen:
Vergunningen:
1a: In welke situaties moet de gemeente een vergunning verstrekken voor het kappen van bomen?
1b: In welke situaties zijn er juist geen vergunningen nodig? Eventueel illustreren met fictieve
voorbeelden.
1c: Moet de gemeente ook aan zichzelf een vergunning verstrekken indien het bomen in de openbare
ruimte betreft? Zo ja, hoe is de onafhankelijke beoordeling van de aanvraag in zulke situaties dan
geregeld?
1d: Welke wetten e.d. zijn van toepassing?
Herplantplicht:
2a: In welke situaties moet voldaan worden aan de herplantplicht: 1 nieuwe boom voor 1 verwijderde
boom?
2b: In welke situaties is er juist geen herplantplicht? Eventueel illustreren met fictieve voorbeelden.
2c: Hebben derden en/of de gemeente de mogelijkheid om de verplichte herplant in een andere kern of
zelfs op een andere locatie in het buitengebied van Echt-Susteren uit te voeren?
Controle:
3a: Op welke wijze kunnen raadsleden controleren of de herplantplicht door derden en de gemeente
correct wordt uitgevoerd?
Vraag 3b: Is het voor inwoners van Echt-Susteren ook mogelijk om deze controle te doen? Zo ja, hoe
dan? Zo nee, waarom niet?
Vraag 3c: Indien een openbaar herplantregister ontbreekt, wilt u dit dan opzetten? Zo nee, waarom
niet?
GroenLinks is voor behoud van bomen tenzij de veiligheid in het geding is, er grote overlast is of een
herinrichting ernstig wordt bemoeilijkt. Ook is wat ons betreft het verplaatsen of verslepen van
waardevolle, monumentale het onderzoeken waard als ze niet op de huidige locatie kunnen blijven

staan. We verwachten in ieder geval een correcte uitvoering van de vergunningsverstrekking en de
herplantplicht indien die van toepassing is.

Ik zie uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Thijs Wetemans
fractievoorzitter GroenLinks Echt-Susteren

