Aan het dagelijks bestuur
van de gemeente Borsele.

Nisse, 29 januari 2013.

Onderwerp: bomenlijst.

Geacht college,
Vier hollandse lindes aan de Vrouwenweg te Hoedekenskerke met de zeer respectabele
ouderdom van 270 jaar. Dat zijn volgens de door u ter inzage gelegde ontwerplijst van
waardevolle bomen, de oudste in Borsele. Nog zo’n tien andere bomen in de gemeente
dateren uit de achttiende eeuw. Cultuurhistorisch erfgoed in optima forma, waarvoor
bijzondere bescherming zonder meer een vereiste is. Dat geldt trouwens niet alleen voor de
oudste bomen, maar ook voor de ruim 1700 andere die binnen de criteria voor waardevolle
bomen vallen.
Met het opstellen van de lijst geeft u een fikse aanzet voor betere bescherming. Het bestuur
van de BZZB is blij dat de lijst er, na enig geduld oefenen, nu is. Daar spreken wij graag
onze waardering voor uit. Het is ook positief dat in het register zowel bomen van
particulieren, als van overheden, maatschappelijke organisaties en instellingen zijn
opgenomen. Dit is wel zo overzichtelijk. Het is opmerkelijk dat ruim de helft van de
waardevolle bomen eigendom is van (semi)overheden. Wij hopen dat die wat beheer en
onderhoud betreft, een voorbeeldfunctie zullen vervullen.
Voor zover wij in het korte tijdsbestek van de ter inzage legging konden beoordelen, is de lijst
aardig compleet. Het kan zijn dat enkele bomen over het hoofd zijn gezien, dan wel in de
loop van de tijd binnen de criteria komen te vallen. Wij vragen ons af op welke wijze u
hiermee om wilt gaan. Is sprake van een regelmatige actualisatie? Kunnen mensen bomen
aanmelden? Kortom: hoe gaat u om met wijzigingen?
Plaatsing op de lijst betekent dat in voorkomend geval voor kap een omgevingsvergunning
vereist is. Wij verzoeken u in publicaties daarover (bijvoorbeeld in het Borsels Bulletin) te
vermelden dat het om een boom gaat die in het register staat. Los daarvan is het nuttig om,
zeker als het ‘overheidsbomen’ betreft, tijdig de betreffende dorpsraad op de hoogte te
stellen en zonodig te raadplegen over een herplant.

In het bijzonder vraagt de BZZB aandacht voor de bescherming van de waardevolle bomen.
Opname in het register is slechts één stap. Wij vinden het van belang dat het register ook
een rol gaat spelen bij het beoordelen van bouwaanvragen en andere ruimtelijke ingrepen.
Het is ons bekend dat er gemeenten zijn die standaard als beleid hebben dat niet zonder
meer een kapvergunning wordt verleend als er waardevolle bomen in de invloedssfeer van
de werkzaamheden staan. Er worden dan voorwaarden gesteld om de bomen te
beschermen en dikwijls wordt ook een boom effectanalyse uitgevoerd. Dit lijkt ons ook in
Borsele een wenselijke gang van zaken.
Verder vragen wij uw aandacht voor de handhaving. Wordt er actief gecontroleerd? Wat zijn
de regels bij beschadiging of illegale kap? Zijn er sancties voorzien? Wij juichen het toe
wanneer voor het melden van boomproblemen een voorziening wordt ingericht in de geest
van Borsele Buiten Beter. En voor mensen die geen smartphone (kunnen) gebruiken, kan
wellicht een meldpunt op de website worden gezet.
Hoewel het niet rechtstreeks met het bomenregister van doen heeft, willen wij tenslotte onze
dank uitspreken voor uw besluit om meldingen in het kader van de Boswet in het BB te
publiceren. Ook dat is een stap, een bomengemeente als Borsele waardig.
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