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Uitvoeringsbeleid Bomen

Geachte leden van de raad,

Hierbij bieden wij u ter informatie het Uitvoeringsbeleid Bomen van de Gemeente Emmen aan.
Tot 2012 had de gemeente Emmen een kapverordening. Door de wens naar minder regelgeving
voor particulieren is de kapvergunningsplicht afgeschaft. Wel bleef de behoefte om bomen te
beschermen in het openbaar gebied.
Daarom heeft de gemeenteraad eind 2011 een bomenverordening vastgesteld waarmee bomen die
op een lijst met monumentale bomen (bomen ouder dan 80 jaar), waardevolle bomen (bomen
ouder dan 50 jaar) en waardevolle boomstructuren vermeld zijn, beter beschermd worden. Deze
lijsten met monumentale, waardevolle bomen en waardevolle boomstructuren zijn door het college
vastgesteld en worden regelmatig gecontroleerd en aangevuld.
Buiten de "Bomenverordening 2011" vallen grote groepen bomen in het openbaar groen, die niet
beschermd maar wel beeldbepalend en ook belangrijk kunnen zijn.
Bij het vaststellen van de Bomenverordening 2011 op 29 september 2011 en het daaraan
gekoppelde uitvoeringsbesluit 2011 van 6 december 2011 dat op ot januari 2012 in werking
isgetreden, heeft de raad het college verzocht om een uitvoeringsbeleid op te stellen voor de
gemeentelijke bomen. Dit uitvoeringsbeleid geeft aan, hoe wij met de gemeentelijke bomen, die al
dan niet beschermd zijn, om willen gaan.
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Met het vaststellen van dit uitvoeringsbeleid wordt uitvoering gegeven aan het verzoek van de
raad. Het vertaald het belang van bomen in het openbaar groen en geeft duidelijkheid over de visie
die de wij hebben. Het vormt een bouwsteen voor het beheer van bomen en de inrichtingseisen die
wij stellen bij renovaties. Dit zorgt voor een duidelijker advies op vragen van - en een betere
communicatie naar- bewoners en bedrijven.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
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