Motie “Herplant bomen Essenstraat”
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 25 november 2021,
naar aanleiding van de vaststelling Bomenverordening 2021
constaterende dat,
-

gemeente Haarlem een kapvergunning heeft verleend voor 6 bomen op de hoek van
de Essenstraat - Haasstraat,

-

deze bomen staan geplant op een door gemeente Haarlem in 2020 verkocht perceel,

-

dit perceel is verkocht aan de hoogste bieder, die inmiddels een
omgevingsvergunning heeft verkregen voor de bouw van een kantoorpand met
bovenwoningen op dit perceel,

overwegende dat,
-

privaatrechtelijk geen herplantplicht met de koper is overeengekomen,
bij de omgevingsvergunning voor het bouwplan niet is voorzien in herplant,
gemeente Haarlem 348.000 euro voor dit perceel heeft ontvangen welke opbrengst is
opgenomen in de Reserve Vastgoed,

-

de verkoopopbrengst 18.000 euro hoger is dan de minimale prijs die gemeente
Haarlem voor het perceel wilde ontvangen (330.000 euro),

-

op beantwoording van technische vragen is gebleken dat in de wijk Heiliglanden
ambtelijk slechts 9 boomlocaties zijn gevonden, waarvan 7 aan de Kampervest
(inmiddels geplant) en slechts twee nabij parkeergarage De Kamp,

-

herplant van bomen in de directe omgeving van de vergunde bomenkap de meeste
compensatie biedt voor het verlies aan bomen,

-

de petitie "Stop ontgroening De Kamp" door ruim 100 mensen is ondertekend, veelal
met als motivatie dat men bomen in de stedelijke leefomgeving van groot belang acht
(https://www.petities.com/stop_de_ontgroening_van_de_kamp_in_haarlem)

-

volgens de laatste informatie herplant van bomen in de versteende omgeving circa
5.000 euro per boom kost

verzoekt het College;


binnen het wijkje De Kamp, zo dicht mogelijk in de nabijheid van de hoek Essenstraat
- Haasstraat, een 6-tal bomen te herplanten,



de commissie Beheer te informeren over de locaties en planning,



ter dekking hiervan 30.000 euro te genereren vanuit de Reserve Vastgoed

en gaat over tot de orde van de dag.
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