AMENDEMENT
A/2012(In te vullen door de
raadsgriffie)
Voorstelnummer: 2012/06
Onderwerp: Bomenverordening Lansingerland 2012

De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 26 april 2012

Ondergetekende(n) stelt / stellen (*) het volgende amendement voor:
een nieuw artikel 1a op te nemen als volgt:
Artikel 1A Verplaatsen van bomen: Als één of meerdere exemplaren van een traag groeiende boomsoort in het
publieke domein verwijderd moet worden, wordt, ongeacht de omtrek van de stam, eerst onderzocht of verplaatsen
mogelijk en zinvol is. Is het antwoord bevestigend dan wordt er verplaatst en wordt er niet gekapt. Tot de traag
groeiende boomsoorten in het publieke domein van Lansingerland behoren in ieder geval de Zomereik (Quercus
Robur) en de Linde (Tilia).
Toelichting:
Onlangs is er langs het fietspad in de omgeving van station Rodenrijs een flink aantal grote lindebomen verplaatst.
Het resultaat is indrukwekkend. In plaats van een onaanzienlijke rij van nieuw aangeplante jonge boompjes is er nu
sprake van een laan van volwassen Linden. Nu er in onze gemeente nog heel veel bomen aangeplant moeten
worden b.v. in het A.M.G.Schmidtpark zou het van verkwisting in ecologische zin getuigen als waardevolle goed
verplaatsbare bomen, van een traag groeiende soort, gekapt zouden worden terwijl er in plaats daarvan jong hout
aangeplant moet worden dat vele jaren nodig heeft om tot aantrekkelijke bomen uit te groeien. De bovenvermelde
bepaling is niet bedoeld om particuliere bomenbezitters dwars te zitten maar is uitsluitend bedoeld om bomen te
sparen, die onder verantwoordelijkheid van de overheid zijn aangeplant in het publieke domein. De verplichting om
onderzoek te doen naar de mogelijkheid van verplaatsing, ongeacht de omvang van de stam, heeft te maken met de
trage groei van deze soorten. Zelfs bij een stamomtrek van 30 cm. gaat het om een boom die er al een flink aantal
jaren staat. Bovendien is een dergelijke boom nog goed verplaatsbaar.
NB : de laatste zin van het artikel kan ook opgenomen worden in de begrippenlijst van art. 1 onder de kop 'Traag
groeiende bomen'.

Ondertekening en naam:

G.A. van der Beek
ChristenUnie

Amendement:

een voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing, naar de vorm

geschikt om daarin direct te worden opgenomen.
Subamendement: voorstel tot wijziging van een aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te
worden opgenomen in het amendement, waarop het betrekking heeft.
Wijze van indienen van een amendement:
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter - met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde oordeelt, dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan.
(art. 33, lid 5 Reglement van Orde gemeente raad Lansingerland)

