Arnhem, 7 december 2021
Aan de Gemeenteraad van Arnhem

Raadsvoorstel nieuwe criteria voor
de waardevolle particuliere bomen.
Arnhemse Bomenbond

Beste raadsleden,
Woensdagavond komt het raadsvoorstel “nieuwe criteria voor de waardevolle particuliere bomen”
opnieuw in stemming. Op de vorige raadsvergadering staakten de stemmen.
De VVD, D66 en Arnhem Centraal zijn erin geslaagd het raadsvoorstel te verbouwen met het
uitgangspunt "particulieren baas in eigen tuin". Dat klinkt heel sympathiek, maar deze partijen
vergeten dat projectontwikkelaars en instellingen vaak te veel bomen willen kappen voor hun
bouwprojecten en verbouwingen op particuliere terreinen.
Het wordt in Arnhem steeds mistiger welke boom nog beschermd wordt en welke niet. Zo is het is
totaal onduidelijk wat de bescherming van een boom door een gedetailleerd bestemmingsplan in
een particuliere tuin nog inhoudt. Temeer daar de meldingsplicht om particuliere bomen te kappen
alleen geldt voor tuinen en terreinen groter dan 1000 m2.
Het gewijzigde raadsvoorstel “nieuwe criteria voor de waardevolle particuliere bomen” maakt het
voor de Arnhemmers bepaald niet duidelijker en gemakkelijker. Het ontwijken van de veelal
onbegrijpelijke regels van de gemeente Arnhem zal daarom alleen maar groter en hardnekkiger
worden.
Maandag 6 december heeft de wethouder een juridische memo naar de gemeenteraad gestuurd.
Hieruit blijkt dat door het raadsvoorstel particuliere bedrijven en projectontwikkelaars bezwaar
kunnen maken tegen de bescherming van waardevolle bomen, die nu al jarenlang op de huidige lijst
van waardevolle en monumentale bomen staan! Deze bomen wil men onderdeel kunnen maken van
een facet-bestemmingplan conform de nieuwe Omgevingswet. De Arnhemse Bomenbond vindt dit
een zeer gevaarlijke ontwikkeling. Hieruit blijkt weer hoe kwalijk het is dat het stadhuis niet overlegd
heeft met de Arnhemse natuur- en groenorganisaties van de stad. Ook de informatievoorziening naar
de gemeenteraadsleden zelf is onvolledig en verhullend geweest.
Deze hardnekkige top-down werkwijze van het stadhuis naar de gemeenteraad en de Arnhemmers
vinden wij zeer kwalijk.

Het beste is ons inziens nu om tegen het gehele raadsvoorstel te stemmen, zodat de wethouder
Groen met een ander voorstel kan komen, dat grote (waardevolle) volgroeide bomen op particuliere
terreinen duidelijk en eenvoudig beschermd en ook goed rekening houdt met eigenaar-bewoners
met tuinen. Er zal eveneens een meer dienstverlenende aanpak moet komen naar eigenaarbewoners en huurders om grote (waardevolle) bomen in hun tuinen gemakkelijker te kunnen
behouden.1
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Zie de brief van de Bomenbond van 29 september jl. aan de Gemeenteraad.

