MOTIE Houd Schalkwijk de groenste wijk van Haarlem
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 19 december 2019,
Constaterende dat:
•
•
•
•
•

•
•

Wij het Project Bomen in Schalkwijk een mooi voorbeeld van burgerparticipatie vinden,
waarvan het Plan van Aanpak reeds in 2018 is aangenomen.
De bewoners, wijkraden e.a. momenteel niet, zoals afgesproken in het Plan van Aanpak,
betrokken zijn bij de uitvoering van het project.
Eerder door de wethouder is toegezegd dat eerst aan de herplantplicht wordt voldaan voordat
er wordt gekapt.
De Bomenridders bezwaar hebben ingediend tegen de kap van populieren in Schalkwijk.
Uit de opinienota Bomen in Schalkwijk (2019/790551 Bomen in Schalkwijk) noch uit de
commissievergadering van 12 december jl. is op te maken welke richtlijn, de Landelijke
richtlijn takbreuk populieren ( 4 klassen) of de Haarlemse richtlijn ( 2 klassen) er bij het
beoordelen van de populieren is gebruikt.
Het belangrijk is dat de landelijke richtlijn wordt gevolgd en een onafhankelijk deskundige op
het gebied van deze richtlijn wordt geraadpleegd over de gevarenklassen van de populieren.
Op dit moment 75% van de populieren in stadsdeel Schalkwijk als onveilig wordt
geclassificeerd tegen percentages onveilige populieren in de stad Amsterdam van 14% en de
stad Zwolle 15%.

Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•

In het kader van de afspraken in het coalitieakkoord op het gebied van bomen en klimaat
grote terughoudendheid betracht moet worden bij de beslissing om bomen te kappen;
De inwoners van Haarlem schone lucht nodig hebben:
De beoordeling of een boom, in verband met gevaar voor mensen of goederen, gekapt moet
worden daarom uitgevoerd moet worden door een onafhankelijke organisatie;
Er door het lopende bezwaar vertraging komt in de uitvoering van het Project Bomen in
Schalkwijk.
Het belangrijk is af te spreken dat de beoordeling van de 100 populieren (met rode stip) door
de onafhankelijke deskundige bepalend is: beoordeling in hoogste (rode) klasse betekent
kappen;
De echt gevaarlijke bomen (hoogste klasse) zo snel mogelijk gekapt moeten worden;

Verzoekt het college:
➢ De 100 met rode stip gemarkeerde populieren zo snel mogelijk conform de landelijke
richtlijnen te laten beoordelen door een onafhankelijke deskundige en de echt gevaarlijke
bomen zsm te kappen (ook mogelijk via aanvraag noodkap).
➢ Om vertraging in het Plan van Aanpak te voorkomen alvast te starten met het planten van
bomen in het kader van het verbeteren van de bomenstructuur en op plaatsen waar bomen
gekapt moeten worden (of in de buurt van daarvan) te herplanten. Vanzelfsprekend rekening
houdend met het kap- en plantseizoen.

➢ Voor de resterende populieren in samenspraak met de stakeholders een plan van aanpak op
te stellen mbt de uitvoering (snoeien, indien nodig op termijn kappen maar eerst herplant).
➢ De bewoners, wijkraden en ander stakeholders zoals afgesproken te betrekken bij de
uitvoering, waarbij het via uitgebreide burgerparticipatie tot stand gekomen en door deze raad
vastgestelde Plan van Aanpak leidend is.
En gaat over tot de orde van de dag.
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