
Schriftelijke vragen ex. artikel 38 mbt. kapvergunning bomen Gonnetstraat 

 

Haarlem, 1 april 2022 

 

Geacht college, 

Op 28 maart 2022 werd door het college een kapvergunning afgegeven voor 3 lindes van 60-80 jaar 

oud, deze bomen staan bij het bouwproject van HBB bij de Gonnetstraat (boomnummers 

53393/53391/53390). 

Onze stad staat voor een aantal grote opgaven, waarvan het bestrijden van de klimaat- en 

biodiversiteitscrises de grootste zijn. Recent onderzoek van Stichting Natuur en Milieu wijst uit dat 

Haarlem één van de meest versteende steden van Nederland is. Bomen zijn zeer waardevol voor 

klimaatadaptatie en mensen voelen zich bewezen gelukkiger in een groene omgeving.  

Oudere bomen vangen veel meer CO2 op dan jongere. Na herplant duurt het decennia eerdat deze 

capaciteit op een vergelijkbaar niveau is. Die tijd hebben we niet. Ook bieden oude bomen met een 

grotere kroonomvang een veel grotere waarde voor de biodiversiteit, er leven bijvoorbeeld veel 

meer insecten in, die weer voedsel zijn voor vogels. 

In het bestemmingsplan Gonnetstraat 22-26, vastgesteld door de gemeenteraad op 28 maart 2019, 

staat dat de omliggende bomen blijven staan en tijdens de bouw waar nodig beschermd worden. 

HBB heeft bij aanvang van dit bouwproject verzuimd om bouwhekken rond de bomen te plaatsen. 

Deze bouwhekken staan er na bezwaar van omwonenden wel, de bomen staan er momenteel goed 

bij in een breed trottoir. Er is voldoende ruimte voor bouwsteigers. Bomen van dezelfde soort en 

omvang staan ook voor het gebouw aan de Gonnetstraat 26, met vergelijkbare afstand tot de gevel 

en ook deze bomen doen het prima.  

De Partij voor de Dieren vindt dat het niet uit te leggen is dat er bomen worden gekapt, terwijl er 

andere opties zijn, zoals het aanpassen van het bouwplan waarbij rekening wordt gehouden met 

bomen. Wij stellen daarom deze vragen:  

1. Is het college het met ons eens dat behoud van bomen om heel veel redenen waardevol is? 

2. Is het waar dat er toestemming voor dit project is gegeven, onder voorbehoud van behoud 

van deze bomen?  

3. Zo ja, hoe kan het dat er nu toch een kapvergunning is afgegeven?  

4. Is het college bereid om de kapvergunning voor deze 3 lindes in te trekken?  

5. Zo nee, waarom niet? 

6. Is het een incident dat er, terwijl in het bestemmingsplan staat dat de bestaande bomen 

behouden dienen te blijven, alsnog gekapt dreigt te gaan worden, of is er in de gemeente 

Haarlem een structureel gebrek aan bescherming van bomen?  

 

Namens de fractie van de Partij voor de Dieren,  

 

Janneke Moedt  


