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Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Geachte leden van de wijkraad Noordoost,
Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel Herplantplicht Bomen van de Partij voor de Dieren, heeft u op
20 juni 201 8 een brief gestuurd met een steunbetuiging aan het initiatiefvoorstel en een advies met
aanbevelingen over herplant van bomen in uw wijk. In aanloop naar de raadsbehandeling van het
initiatiefvoorstel hebben we u op de hoogte gesteld dat we na deze behandeling terug zouden komen
op uw advies. Het initiatiefvoorstel herplantplicht is unaniem aangenomen door de raad op 27
september jongstleden.
Uw advies sluit op veel punten aan bij het raadsbesluit om de herplant te verplichten. Zo is onder
andere in het voorstel de volgorde van herplant opgenomen: 1. herplant op locatie, 2. herplant dichtbij
de locatie, 3. herplant elders. Als blijkt dat herplant niet mogelijk is, kan in het uiterste geval worden
overgegaan tot financiële compensatie waarbij de inkomsten worden bestemd via het Meerjaren
Groenprogramma voor het aanplanten van bomen en groen elders in de gemeente Utrecht.
Dit betekent dat de herplant van te kappen bomen zoveel mogelijk zal plaatsvinden op locatie en in de
wijk. Als dit niet mogelijk is, kunnen bomen elders in Utrecht herplant worden. Bovengenoemde
volgorde bij herplant was overigens al onderdeel van het Bomenbeleid en is naar aanleiding van het
initiatiefvoorstel geformaliseerd in de Algemene Plaatselijke Verordening.
Wij hechten aan herplant op of dichtbij de locatie waar groen verloren gaat. In het initiatiefvoorstel
wordt financiële compensatie gezien als uiterst middel in incidentele gevallen. De opbrengsten uit
financiële compensatie kunnen overal in de stad worden ingezet waar kansen zijn om bomen en groen
te realiseren om zo de groenstructuur in Utrecht kwalitatief of kwantitatief te verbeteren. Het opsparen
van budget per wijk zou de termijn van herplant ongewis maken waardoor de actuele kansen voor het
vergroenen van de stad blijven liggen.
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Daarnaast zeggen onze wijkgrenzen weinig over de daadwerkelijke afstand van een huishouden tot
groen. De ambities rondom bereikbaarheid van groen zijn, zoals ook verwoord in het coalitieakkoord,
groot. In het eerste kwartaal van 201 9 zullen wij een kaart naar de gemeenteraad zenden waarin de
bereikbaarheid van groen stadsbreed inzichtelijk wordt gemaakt.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Utrecht,
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