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Gemeenteraad Arnhem

Bijeen op 19 februari 2020

Ter bespreking van Bomenplan Arnhem

Amendement van het lid Mieke Hegge - Partij voor de Dieren

Titel Amendement Behoud gezonde bomen gaat voor zichtlijnen
Nummer
Zaaknummer

20A13
316242

De ondergetekende(n) stel(t)(

Op pagina 18 de tekst:
Voor de instandhouding van d 
zichtlijnen te herstellen. Voor 
Onderhoudsmaatregelen gerit 
‘normale’ onderhoudsmaatreg

Te vervangen door:
“Bij het beheer en onderhoud 
waar mogelijk herstellen van d 
open ruimte of zichtlijnen mag 
Arnhemse kap- en compensat

Na de tekst op pagina 18 :
Het kappen van bomen voor h 
als het gaat om zichtlijnen die 
parken.

Toe te voegen:

en) het volgende amendement voor:

it beeld is het soms nodig om bomen, boomgroepen of 
iet beheer en onderhoud zijn deze parkvisies leidend.
;ht op het realiseren van deze visies worden gezien als 
elen.

van deze parken wordt gestreefd naar het behouden en 
eze kenmerken. Het herstel van eventueel verloren gegane 
echter niet ten koste gaan van gezonde bomen die door de 
ieregels beschermd worden.”

et creëren of openhouden van zichtlijnen gebeurt uitsluitend 
expliciet zijn benoemd in de huidige beheervisies van de



Gezonde bomen die bijvoorbeeld in een zichtlijn staan mogen niet verwijderd worden 
tenzij ze ziek zijn of een gevaar vormen. Nieuwe beheervisies waarin gezonde bomen 
worden gespaard worden door het college vastgesteld."

De zin op pagina 24 te schrappen
“bij werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de beheervisies van de parken, 
zoals bijvoorbeeld de daarin beschreven zichtlijnen”

De zin op pagina 39 onder het kopje Uitzonderingen te schrappen:
“bij werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de beheer isies van de parken, 
zoals bijvoorbeeld de daarin beschreven zichtlijnen.”
De zin op pagina 39 onder het kopje Uitzonderen toe te voegen:
“uitzonderingen zoals vastgelegd in de Wet Natuurbescherming.”

Deze zin op pagina 43 ad 1. te schrappen:
“b) werkzaamheden ten behoeve van het realiseren van de beheervisies van de parken, 
zoals bijvoorbeeld de daarin beschreven zichtlijnen.”
De zin op pagina 43 a1. Toe te voegen”
“uitzonderingen zoals vastgelegd in de wet Natuurbescherming.”

De zin op pagina 49 te schrappen:
“Voor zichtlijnen mag gekapt worden als het is opgenomen in een vastgesteld 
beheerplan.”

In het Arnhemse bomenbeleid staat bescherming van gezonde bomen voorop. Vanwege 
overwegingen van cultuurhistorische of landschap architectonische aard, kan het wenselijk 
zijn zichtlijnen en open ruimtes te herstellen. Het principe van behoud van gezonde bomen 
gaat echter voor. Ingrepen waarbij op herstel van een historische situatie gericht gekapt 
wordt mag niet gezien worden als normaal of regulier onderhoud en moet onder de kap
en compensatieregels vallen.

Met meer begrip voor de ecologische waarden van bomen en enige creativiteit kunnen de 
beheerplannen worden herzien waardoor het gezonde bomenbestand behouden blijft 
terwijl er in de geest van de ontwerpstijl wordt gehandeld, maar niet naar de letter van de 
oorspronkelijke ontwerpen. Parken zijn tenslotte ook levende, dynamische entiteiten en 
geen museumstukken.

De amendering van pag. 18 is leidend. De overige aanpassingen op pag. 24, 39,43 en 
49n zijn hiermee in overeenstemming gebracht.

Mieke Hegge - Partij voor de Dieren

Toelichting
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