Motie
Onderwerp: aanpassen APV hoofdstuk 4 afdeling 3, het bewaren van houtopstanden
De gemeenteraad van Nissewaard, in vergadering bijeen op 17 juni 2020,
Overwegende dat:
-

-

het in het kader van de klimaatadaptatie het van groot belang is dat het regenwater
langer wordt vastgehouden en bomen, houtwallen en struiken hier een grote bijdrage
aan leveren;
het in het kader van de biodiversiteit er voldoende variatie dient te zijn en bomen,
houtwallen en struiken hieraan een grote bijdrage leveren;
we als overheid een voorbeeldfunctie hebben op het gebied van klimaatadaptatie,
maar ook van milieubeleid;
dat de huidige voorwaarden welke nu in de APV staan wel heel ruimhartig zijn op
gesteld en niet meer passen in 2020;
bewezen is dat bomen, houtwallen en struiken van grote invloed zijn op de
leefomgeving en de beleving van onze inwoners.

Constaterende dat:
-

-

-

er in de APV, hoofdstuk 4 afdeling 3, het bewaren van houtopstanden, er onder
Artikel 4:10 de volgende passage is opgenomen onder 1a: In deze afdeling wordt
verstaan onder houtopstand a. een boom met een stamdiameter van 70 centimeter of
meer, gemeten op 130 centimeter boven het maaiveld;
en onder 1b: een boom, houtwal of struik, dia als waardevol is aangewezen;
dat er in Artikel 4.11onder punt 3 a staat: voor het vellen van de in artikel 4:10, eerste
lid, aanhef en onder b, bedoelde houtopstand dat noodzakelijk is voor het onderhoud
daarvan.
andere gemeenten in de regio strengere normen hanteren tegen houtkap.

Verzoekt het college:
-

de volgende aanpassingen te verwerken in de APV in hoofdstuk 4, afdeling 3:
o artikel 4.10, 1a: een boom met een stamdiameter van 50 centimeter of meer,
gemeten op 130 centimeter boven het maaiveld;
o artikel 4.11, 3a: voor het vellen van de in artikel 4:10, eerste lid, aanhef en
onder b, bedoelde houtopstand indien noodzakelijk voor het onderhoud
daarvan.

En gaat over tot de orde van de dag.
Fractie Nissewaard Lokaal
Fred Seker
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