Van: Omwonenden
Verzonden: zondag 15 mei 2022 21:44
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl>
CC: haarlemse bomenridders
Onderwerp: Brief inzake kap 3 Lindebomen Gonnetstraat aan de commissie Ontwikkeling en B&W
Geachte commissie ontwikkeling en B&W,
Wij vragen u om het besluit inzake de kap van de bomen in de Gonnetstraat te agenderen voor de commissie
ontwikkeling. Deze bomen zijn ouder dan 50 jaar, gezond en beschermwaardig. Het besluit tot kap is niet zorgvuldig
tot stand gekomen.
Wij hadden het verzoek om behandeling naar de commissie beheer verzonden. Naar aanleiding van vragen
hieromtrent stelde wethouder Roduner evenwel dat behandeling thuishoort in de commissie ontwikkeling. Derhalve
hierbij het verzoek behandeling van deze brief in uw commissie zo spoedig mogelijk op de agenda te zetten.
Ontwikkelaar HBB heeft vergunning aangevraagd voor het kappen van 3 Lindebomen in de Gonnetstraat te Haarlem.
Door B&W is voor het kappen een omgevingsvergunning afgegeven. Hiertegen heb ik mede namens 74
omwonenden en de Bomenridders een bezwaar ingediend. U treft het bezwaar inclusief bijlagen bijgevoegd aan. Via
een link naar mijn Dropbox kunt u naast het bezwaar ook de verkregen WOB documenten raadplegen / downloaden
welke wij hebben opgevraagd in het kader van dit kapbesluit. De lijst met mede-ondertekenaars inclusief
handtekeningen en mailadressen is in bezit van de afdeling juridische zaken van de gemeente. Ik heb hen verzocht in
verband met privacy aspecten de ondertekende lijst niet publiek te maken.
Ik heb begrepen dat er in de commissie Bezwaren tegenwoordig geen leden van de gemeenteraad meer zitting
hebben. Mocht de commissie Bezwaren ons bezwaar van een negatief advies voorzien en zou B&W hier mee
instemmen, dan krijgt u pas kennis van het kappen van de bomen op het moment dat u ziet of hoort dat ze gekapt
zijn. Dat lijkt ons een vreemde gang van zaken aangezien er een Raadsbreed aangenomen motie “Bescherm waardig
en op stand ons hout” uit 2020 lag ten tijde van de aanvraag en de vergunningverlening. De motie stelt vast dat alle
bomen van ouder dan 50 jaar beschermwaardig zijn en dat zorgvuldige afweging van belang is voordat besloten
wordt tot kap van bomen in deze categorie.
Het bezwaar dat wij ingediend hebben heeft met name betrekking op de mate van zorgvuldigheid. De uitgevoerde
BEA (Boom Effect Analyse) concludeert dat de bomen in een redelijk tot goede staat verkeren en behouden kunnen
blijven. Wel dienen de bomen gesnoeid te worden en dient bij de bouw ter plaatse van de woningen zoals te doen
gebruikelijk in dit soort situaties plaatselijk een steiger met een breedte van maximaal 1 m te worden toegepast.
Ondanks dit BEA advies heeft het college besloten medewerking te verlenen aan het kappen van de bomen. De
bomen maken deel uit van een ensemble Lindebomen dat zich uitstrekt van het Ripperdapark tot het Spaarne.
Gezien de situatie doen wij een dringend beroep op u als lid van de commissie ontwikkeling.
Wij vragen u dringend dit besluit te agenderen voor de commissie ontwikkeling, op een zodanig moment dat het
college nog geen definitief besluit heeft genomen naar aanleiding van de behandeling van ons bezwaar in de
commissie Bezwaarschriften. Direct na het B&W besluit kan HBB namelijk overgaan tot kap tenzij wij naar de
voorzieningenrechter stappen en dat willen we graag voorkomen.
Mede namens 74 omwonenden en de Bomenridders
met vriendelijke groet,

www.dropbox.com/sh/51bgn3lkwspczcy/AAB2XbYF2IXE-hHJ_nAOAX5Ua?dl=0

