Geachte heer, mevrouw,
Vorige week heeft het college het Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019 vastgesteld.
U bent betrokken geweest bij het opstellen van dit plan door uw aanwezigheid bij een
van de bijeenkomsten en/of door een reactie op het conceptplan in te dienen. Bij deze
wil ik u nogmaals hartelijk bedanken voor uw inzet. Met zijn allen hebben we goede
verbeteringen van het Boombeschermingsplan 2012 tot stand gebracht.
Reacties (zienswijzen) op het Boombeschermingsplan
Via deze link komt u bij het vastgestelde Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019:
https://www.officielebekendmakingen.nl/gmb-2019-22045.html
In de bijlage vindt u een overzicht van alle ingediende reacties (verder: reactietabel) en
het antwoord van het college daarop. De reacties zijn in de tabel samengevat en,
vanwege de privacy, anoniem. Ik ga er van uit dat u, indien van toepassing, uw reactie
en het antwoord daarop desondanks terug kunt vinden. Lukt dat niet, neemt u dan even
contact met ons op?
De aanpassingen die in de reactietabel zijn benoemd zijn in het Boombeschermingsplan
Nieuwegein 2019 verwerkt.
Een aantal indieners van een inhoudelijke reactie op het concept Boombeschermingsplan
is het niet eens met het aantal punten dat voor een of meer van de
verwijderingsbelangen of boomwaarden is gegeven. Zij vinden dat er meer of minder
punten moeten worden gegeven. Het puntenaantal is naar aanleiding van deze reacties
niet veranderd. De hoogte van de waarderingen in het afwegingskader is immers op de
bijeenkomsten in samenspraak met de betrokkenen tot stand gekomen. Het is het
resultaat van “voors en tegens” in het individueel en het algemeen belang. De
argumenten van de indieners hebben geen aanleiding gegeven tot wijziging van het
puntenaantal.
Sommige bewoners gaan in op individuele gevallen (een boom in de tuin of de buurt) of
hebben algemene opmerkingen die niet vragen om een aanpassing van het plan. Deze
reacties zijn als volgt in de reactietabel opgenomen: De bewoner vraagt ons om
afhandeling van zijn verzoek tot kap / snoei en/of heeft een algemene opmerking. In de
reactietabel geven wij alleen antwoord op vragen die betrekking hebben op het
Boombeschermingsplan zelf. Op iedere individuele vraag wordt individueel
gereageerd. Ook het opnieuw toetsen van een kapaanvraag valt hieronder. Binnen zes
weken neemt de gemeente contact met u op over de afhandeling van uw vraag of
verzoek.
Bomenkaart en Bomenverordening
In de Bomenverordening is bepaald dat de Bomenkaart elke vijf jaar wordt herzien. Op
de Bomenkaart is aangegeven welke bomen kapvergunningplichtig zijn. De Bomenkaart
bestaat uit vlakken en punten. De bomen in de vlakken (uitzonderingen daargelaten)
zijn kapvergunningplichtig. De herziening van de vlakken is al afgerond via de
vaststelling van het Groenstructuurplan (raadsvoorstel 2017-151). Voor het
Groenstructuurplan is een interactief participatietraject doorlopen.
De punten op de kaart worden gevormd door kapvergunningplichtige bomen buiten de
vlakken van het Groenstructuurplan, maar wel op gemeentelijk grondgebied. Met behulp
van de tabel Boomwaarde uit het Afwegingskader (bijlage 2) wordt bepaald of deze
bomen kapvergunningplichtig zijn. Een boom is kapvergunningplichtig bij een waarde
van 42 punten of meer.
De inventarisatie van de bomen voor de Bomenkaart start in het voorjaar 2019, als het
blad weer aan de bomen zit. Belanghebbenden en belangstellenden kunnen op een
aantal dagen meelopen met de inventarisatie. Informatie hierover krijgt u te zijner tijd

via de gemeentelijke website en de Molenkruier. U kunt ons ook nu al laten weten dat u
belangstelling hiervoor heeft door een e-mail te sturen naar samendoen@nieuwegein.nl.
Tenslotte moet de Bomenverordening op een paar punten worden aangepast. Door
veranderingen in de Boswet en de wet Natuurbescherming klopt de verordening niet
meer helemaal. Bepaalde artikelen zullen duidelijker worden omschreven. En verder
wordt de Toelichting op de verordening duidelijker en toegankelijker gemaakt. In de
toelichting wordt waar nodig verwezen naar het Boombeschermingsplan 2019.
Publicatie
Het Boombeschermingsplan Nieuwegein 2019 is in het gemeenteblad op Overheid.nl
gepubliceerd.
Te zijner tijd is het mogelijk een zienswijze in te dienen op de Bomenkaart en/of de
Bomenverordening. U wordt hierover geïnformeerd via Overheid.nl.
Op de hoogte blijven?
De officiële publicaties van de gemeente zijn te vinden op
www.officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kunt u ze inzien op de gemeentelijke
website onder Bekendmakingen. Op de website Over uw buurt | Overheid kunt u zich
abonneren op de e-mailservice, een app downloaden of de bekendmakingen online
inzien. U kunt hier ook aangeven wélke bekendmakingen u wilt ontvangen. Zo krijgt u
alleen de informatie die u interessant vindt. Aanmelden bij overuwbuurt.overheid.nl
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