
 

Gemeenteraad Arnhem    VERWORPEN 

Bijeen op  16 december 2020 

 

Ter bespreking van  De kap van 800 bomen en het bomenbeheer 

 

Motie van         Leo de Groot - Partij voor de Dieren 
 

 

Titel motie        Moratorium bomenkap zonder uitvoeringplan 

 

Nummer  
Zaaknummer 

20M372g 
533134 

De Raad, 
 
Gehoord de beraadslaging, 

Constaterende dat: 
• het college toegezegd heeft om met een uitvoeringsplan te komen n.a.v. het 

onlangs vastgestelde bomenplan. 
• onze parkbomen geen bijzondere bescherming genieten en hun toekomst 

uitsluitend ter beoordeling van de beheerders is. 
• bij groot onderhoud en dunning in parken honderden gezonden bomen worden 

omgezaagd.  

Overwegende dat:  
• bomen van groot belang zijn voor het welbevinden van de burgers. 
• diverse conflicterende doelen onderliggend zijn aan het beheer en onderhoud van 

parken.  

• het kappen van bomen blijvend onderwerp van zorg is en maatschappelijke onrust 
veroorzaakt.    

 
 
 

 



Verzoekt het college: 
 
Per direct een moratorium af te kondigen voor het kappen van gezonde parkbomen, 
waarbij nadrukkelijk, alleen dan, een uitzondering gemaakt kan worden als de veiligheid in 
het geding is.  
 
Deze maatregel te handhaven totdat tot een uitvoeringsplan gecommuniceerd en 
gepubliceerd is. 
 
Een periode van 2 weken in acht te nemen om ruimte te bieden aan bezwaren alvorens tot 
de kap over te gaan. 

 

en gaat over tot de orde van de dag 
 
Leo de Groot - Partij voor de Dieren 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

20M372g/p.2        VERWORPEN 



 
 
 

 0 7  0 6  0 4  0 4 
Coenders   Combée   Andeweg   Greving   
Prinsen   Pape   Loor   Bouma   
Navis   Kalthoff   Venhoek   De Vries   
Dolsma   Van Es   Van Ommen   Visser   
Gemici   Maref   Van Iperen      
Simonis   Loos         
Van der Loo       0 3  2 0 
    0 2 Manders   Elfrink   
 1 0 Van Dillen   Van der Laak   Çetintaş   
Wiggers   Hutten   Kraaijenbrink   Dobbe   
            
 0 2  0 2  2 0  0 1 
Becker   Usta   De Groot   Verheij   
Nede   Aydemir   Eliëns   Henzen   
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