Bathmen, 3 november 2021
Geacht College en Raad,
Wij richten ons tot u, omdat wij ons grote zorgen maken over de manier waarop de gemeente bij
verschillende projecten en programmeringen omgaat met het groen in onze stad en dorpen.
De Deventer Bomenstichting (DBS) is in mei 1990 opgericht om de leefkwaliteit van de gemeente
Deventer en omstreken waar mogelijk te behouden en te vergroten, met name wat betreft aanplant
en onderhoud van heesters en bomen en het behoud daarvan.
Wij merken dat er de afgelopen jaren geen goede uitgangspunten worden gehanteerd bij het
verlenen van kapvergunningen.
Wij worden als DBS wel ingeschakeld bij projecten om onze kennis met betrekking tot het inrichten
van groen met u te delen, maar wij merken in toenemende mate dat hierbij dikwijls de verkeerde
beslissingen worden genomen. Soms om economische redenen, soms omdat er niet tijdig is gekeken
om bestaande bomen (en groen) zoveel mogelijk te handhaven en het betreffende bouwplan/ontwerp daaraan aan te passen.
Recente voorbeelden zijn de herinrichting van het terrein van de Oude Gasfabriek en de plannen
voor de Lebuïnuspleinen.
Wij sturen u hierbij een voorbeeld van een reactie van ons op een aanvrage voor een kapvergunning.
Het betreft de toelichting op de bezwaren die wij 31-10-2021 stuurden naar de Algemene
Bezwaarcommissie inzake de kap van 11 bomen op de “Lebuïnuspleinen”.

“Geachte Commissie,
De laatste weken hebben de argumenten, die de DBS aanvoert tegen de kap van bomen aanzienlijk
aan belang gewonnen en zouden doorslaggevend moeten zijn. Alles wijst op een catastrofale
ontwikkeling, die uitsluitend met een rigoureus andere aanpak afgezwakt kan worden. Niet alleen
mondiaal, maar ook onze lokale overheden moeten daar nú stappen in zetten.
Het is met de kennis van nu evident dat grote bomen zoveel meer bijdragen aan
een gezondere leefomgeving dan de struiken en kleinere bomen waarin de plannen voorzien. De tijd
die nodig is om het gemis van de te kappen bomen te compenseren is er domweg niet (meer).
Argumenten als de architectonische kwaliteit, de uitstraling van het ontwerp, het aanzien van een
mooie gevelwand, de sfeer van een plein zijn inmiddels ondergeschikt aan de noodzaak
van het behoud van bomen. Zoals het vastleggen van CO2; het afvangen van fijnstof
en het verminderen van hitte.
Met het doorlopen van deze bezwaarprocedure hoopt de DBS dat het omgaan met oudere en grotere
bomen radicaal anders wordt. Uitgangspunt moet altijd zijn iedere boom zo lang mogelijk te
behouden, ook die nog een levensverwachting van 10 tot 15 jaar
hebben. Uiteraard worden ook zoveel mogelijk nieuwe bomen en struiken extra aangeplant.”

Ook ten aanzien van de ontwikkelingen bij de Oude Gasfabriek (kapvergunning voor Zutphenseweg
6B) hebben wij onlangs onze zorgen geuit. De gemeente heeft daar een klein stuk grond, waarop een
groepje mooie beuken staat, verkocht zodat een toegangsweg naar het bedrijventerrein kan worden
verlegd.
Bij de ontwikkeling van het Sluiskwartier is om onze mening gevraagd.
Wij willen u er op voorhand uitdrukkelijk op wijzen dat wij aanbevelen alle bestaande bomen bij het
ontwerp op voorhand te behouden en dat als uitgangspunt te nemen.
Over bovenstaande en hoe nu te handelen in de toekomst gaan wij graag met u in gesprek, zowel
met u als college, als ook met u als gemeenteraad,
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Deventer Bomenstichting,
Bert Zielhuis, voorzitter.

