Beantwoording vragen Vrienden van het Oosterpark
30 april 2015
Lidy Schoon
Vragen:
1. In de omgevingsvergunning van 10 juni 2013 staat dat het aantal te herplanten bomen in het
Oosterpark park 80 moet zijn.
Hoe verhoudt zich dit tot het aantal van 70 dat in het persbericht van 18-11-14 genoemd
wordt?
Antwoord
Vergeleken met de eerste kapaanvraag van 16 april 2013 zijn in totaal 102 bomen van de
kaplijst gehaald. In de kapaanvraag van 16 april 2013 ging het om 404 te kappen bomen;
nadat de toezeggingen aan de Bezwaarschriftencommissie en aan uw Vereniging zijn
verwerkt, stonden 302 bomen op de kaplijst. Naar rato van de minder te kappen bomen is ook
het aantal nieuw te planten bomen in het Oosterpark bijgesteld van 80 naar 70 bomen en het
aantal te compenseren bomen buiten het Oosterpark bijgesteld naar 232 nieuwe fruitbomen.
Het aantal nieuwe bomen komt hiermee op 302 bomen, dit is hetzelfde aantal bomen dat
gekapt is.
2. Hoe is de groenwaarde van de 302 (of meer zie vraag 4) gekapte bomen berekend?
Antwoord
De waarde van de bomen is door een gecertificeerd taxateur conform de NVTB-methode
vastgesteld op € 471.000 euro. Deze gehele boomwaarde wordt door het project
gecompenseerd. Door een kwaliteitsimpuls in het Oosterpark (aanleg molgoot, drainaige,
verbetering van ondergrondse groeiplaatsen van bestaande bomen) wordt vanuit het project
zelfs meer geïnvesteerd in het Oosterpark dan verplicht is vanuit de Omgevingsvergunning
van 10 juni 2013, namelijk zo’n 1 miljoen euro. De NVTB staat voor Nederlandse Vereniging
van Taxateurs van Bomen, zie hun website http://www.boomtaxateur.nl/
3. Zijn fruitbomen, die maximaal 6 meter hoog worden, een goede compensatie voor de
groenwaarde van de gekapte bomen?
Toelichting: het college van B&W heeft op 19-9-2014 antwoorden gepubliceerd op
schriftelijke vragen van het raadslid de heer R.J. Groen van 12 juni 2014 inzake het kappen en
herplanten van bomen. In het antwoord bij vraag 2 (blz3) staat : “Bij de grootstedelijke
projecten is tot op heden altijd een herplantplicht opgelegd waarbij de gekapte bomen fysiek
worden herplant met bomen van vergelijkbare dikte. Als een boom wordt gekapt met een
maat die niet bij de kwekerij voorhanden is, wordt een herplant opgelegd met meerdere
kleine bomen conform een staffel”.
Antwoord
In combinatie met een volledige compensatie van de boomwaarde. Herplant van 70 bomen,
aanplantmaat 20-25cm. Daarnaast ook nog +200 fruitbomen is inderdaad een goede
compensatie van de groenwaarde.
Bij grootstedelijke projecten wordt niet altijd conform bovenstaande methode
gecompenseerd. Het kan ook zijn dat de boomwaarde (NVTB methode) wordt geïnvesteerd en
dat er minder bomen met een hogere individuele kwaliteit worden aangeplant. Oosterpark is
echter geen grootstedelijk project maar een project van stadsdeel Oost. Binnen het stadsdeel
is in dit geval de herplantverplichting opgelegd om de boomwaarde te investeren in het park
en de te kappen bomen 1 op 1 te herplanten met een minimale aanplantmaat van 14-16 cm.

In de bomenverordening van Oost staat dat het stadsdeel een herplantplicht kan opleggen
voor bomen van vergelijkbare dikte of hogere aantallen van bomen met een geringere
omvang conform een staffel. Tenzij zwaarder wegende gronden… Een belangrijk argument
(zwaarder wegende grond) om niet volledig in vergelijkbare maten of meerdere kleinere
bomen van geringere omvang te herplanten is als dit niet in het belang is van de op de locatie
te behouden (waardevollere) bomen.
4. Hoeveel bomen zijn er in totaal in het Oosterpark gekapt in opdracht van het stadsdeel?
Toelichting: als we het aantal bomen uit het persbericht van november 2014 en maart 2015
optellen komen we op 360 bomen. In het persbericht van 5-3-15 staat niet dat het om
bomen op particulier terrein gaat.
Antwoord
In het Oosterpark zijn 302 bomen gekapt. Deze bomenkap is echter gefaseerd gebeurd. In
fase 1 (in september 2014) zijn 244 bomen gekapt; in fase 2 (januari 2015) zijn 58 bomen
gekapt.
5. Hoe zorgt het stadsdeel voor een goede compensatie van de groenwaarde van de, naar
schatting, 130 bomen die gekapt worden op de private terreinen?
Antwoord
In het kapbesluit voor deze particuliere vergunningen wordt de herplantverplichting voor de
private partijen vastgelegd. Het is aan deze private partijen om hieraan uitvoering te geven.
Niet aan het stadsdeel.

