Deventer, 27 januari 2022
Betreft: Procedure bij de Raad van State voor behoud bomen Lebuïnuspleinen

Geacht college, geachte Raad,
Heden heeft de advocaat van de Deventer Bomenstichting de gemeente laten weten het beroep bij de Raad
van State te hebben ingetrokken.
Tijdens de gesprekken en de procedure die de Deventer Bomenstichting heeft gevoerd om de bomen te
behouden hebben we de indruk gekregen dat zowel uw Raad als ook het College bomen belangrijk vinden en
dat we die moeten koesteren en behouden.
Zeker gezien de snelle klimaatverandering is het van belang dat bomen in onze gemeente zoveel mogelijk
blijven staan, daar waar het kan. Daar zet de Deventer Bomenstichting zich voor in.
De Algemene Bezwaarschriftencommissie heeft in haar uitspraak van 13 december 2021 het advies aan het
College gegeven de scorelijst voor de beoordeling van bomen aan te passen aan de huidige tijd waarbij
klimaatadaptie een belangrijke rol speelt en om ook andere punten van de scorelijst te herzien. Wij
verzoeken u de scorelijst met spoed aan te passen aan de huidige inzichten.
We zien in dat het algemeen belang (zoals het College dat ziet) en het belang van de bomen soms kunnen
botsen, zoals in het geval van de Lebuïnuspleinen. Helaas is te laat ingezien dat bij elk ontwerp het
uitgangspunt zou moeten zijn: “Handhaven van de bestaande (gezonde) bomen en het ontwerp daarop
afstemmen”.
Voor deze gedachtegang was het voor de Lebuïnuspleinen helaas te laat. Dat betreuren wij, maar wij hebben
in het gesprek met wethouder C. Verhaar en zijn ambtenaren dd 26 januari 2022 wel de toezegging gekregen
dat de Deventer Bomenstichting in de toekomstige projecten eerder en vaker bij de planprocedure wordt
betrokken. Te beginnen bij het Schetsontwerp van de Nieuwe Markt.
Graag wil de Bomenstichting in gesprek met de gemeente hoe hieraan voor de Nieuwe Markt en andere
projecten in Deventer nu en in de toekomst vorm kan worden gegeven.
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Wat betreft de Stromarkt, daar is de Gemeenteraad aan zet. Wij hopen dat de Raad de mogelijkheid zal
vinden de platanen aldaar te handhaven. De Deventer Bomenstichting is gaarne bereid daarbij te helpen met
haar kennis en expertise.
Gaarne gaan wij in de toekomst wederom met u in gesprek om een en ander in goede banen te leiden.

Met vriendelijke groet,
Bert Zielhuis, voorzitter Deventer Bomenstichting

2

