ONDERSTEUN EIGENAREN BIJ BESTRIJDING IEPENZIEKTE
De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 17 september 2020,

Constaterende dat
•

•
•

•

•
•

•
•

In de openbare ruimte van de gemeente Haarlem ongeveer 4.000 iepen staan, waarvan er
ongeveer 2000 niet resistent zijn tegen de iepenziekte. Van dat aantal zijn er naar schatting
800 niet ingeënt;
Het aantal iepen in particulier bezit volgens de bomenridders maximaal 200 bedraagt,
waarvan een onbekend aantal niet resistent is;
Voor de gemeentelijke bomen geldt in het algemeen een herplantplicht, waarbij de kosten
van het herplanten tussen de 1500 en 2500 euro bedragen, dit bedrag wordt hoger indien de
herplant elders in de stad moet geschieden;
Op grond van de artikel 13 van de bomenverordening particuliere eigenaren worden
verplicht zieke iepen te kappen. Het kappen van een zieke iep daarbij aan allerlei
randvoorwaarden moet voldoen;
De kosten van het kappen en ontbasten van de zieke iepen 500 euro tot 1000 euro
bedragen, wat voor sommige huishoudens een aanzienlijk bedrag is;
In de gemeente Amsterdam particuliere eigenaren, afstand kunnen doen van een zieke of
dode iep. In dat geval komen de kosten voor het vellen en ontbasten van deze iepen voor
rekening van de gemeente in plaats van voor de particuliere eigenaar;
De kosten van het inenten van een gezonde iep met een omtrek van 30 cm tegen de
iepenziekte inclusief overhead ongeveer 100 euro bedragen;
De gemeente Haarlem de iepen die op particuliere grond staan niet heeft geïnventariseerd;

Overwegende dat
•
•

•

Veel eigenaren geen verstand hebben van de iepenziekte noch van het vellen en ontbasten
van een zieke iep;
Het risico bestaat daarom dat de iepenziekte pas in een (te) laat stadium wordt vastgesteld.
Daar komt bij dat particuliere iepen vaak uit het zicht staan waardoor ook ambtenaren van
de gemeente de ziekte niet of in een te laat stadium zullen constateren. Dit omdat het
particulier iepenbestand nog niet is geïnventariseerd;
Het hoogstwaarschijnlijk is dat het aantal gemeentelijke iepen een veelvoud is van het aantal
iepen dat in particulier bezit is;

•
•
•

•

•
•
•

De kans daarom groter lijkt dat een particuliere iep door een gemeentelijke iep wordt
besmet dan andersom;
Bij het opleggen van een kapplicht veel juridische procedures zullen worden gevoerd;
Wanneer een particuliere zieke iep gemeentelijke iepen besmet deze iepen moeten worden
herplant. De kosten van herplanten bedragen 1.500 tot wel 3000 euro per boom, de kosten
van het vellen en ontbasten van een zieke iep bedragen 500 tot 1000 euro;
Het nu al zo is dat de gemeente op verzoek van een particuliere eigenaar het ontbasten van
een iep voor zijn rekening kan nemen, dit echter bij particuliere eigenaren niet bekend is,
waardoor er niet of nauwelijks aanspraak op wordt gedaan;
Als particuliere eigenaren een boom in eigendom aan de gemeente overdragen artikel 13 van
de bomenverordening niet meer van kracht is;
Het mogelijk maken dat eigenaren afstand doen van een particuliere boom bovendien
verspreiding van de iepenziekte kan voorkomen;
Uit het oogpunt van de bestrijding van de iepenziekte het daarnaast effectief is om
particuliere eigenaren aan te bieden hun iepen tegen de ziekte te laten inenten, waarbij de
kosten voor rekening van de gemeente zijn;

Geeft het college de opdracht om
1. Het mogelijk te maken voor particuliere eigenaren om afstand te doen van een zieke of dode
iep, waarbij de kosten van het kappen, ontbasten, afvoeren en verwerken voor rekening van
de gemeente komen;
2. Te onderzoeken hoe het inenten van particuliere iepen kan helpen bij het bestrijden van de
iepenziekte en daartoe in januari 2021 met een voorstel aan de raad te komen;
3. Hiertoe een bedrag van 15.000 euro vrij te maken uit de post onvoorzien.

en gaat over tot de orde van de dag

Anne Feite Bloem SP

Gertjan Hulster AP

