
Raadsvraag juli 2013 Vellen monumentale boom 

Verleden week is aan de Brugstraat te Grathum een prachtige oude (zo niet monumentale) kastanje 

geveld aan de Brugstraat nabij het voormalige pand Wertz. De PvdA vraagt zich af waarom dit moest 

gebeuren. Wellicht in verband met de zonnecellen die door de eigenaar van dat pand afgelopen 

jaar op het dak zijn geplaatst.  

Graag wil ik weten op welke basis vergunning is verleend om die boom te kappen en of die boom op 

de zgn. bomenlijst heeft gestaan. Ook wil ik graag weten wat het beleid is voor nu en in de toekomst 

van de gemeente Leudal als mensen bij het plaatsen van zonnecellen als gevolg van de 

schaduwwerking door monumentale bomen kapvergunning aanvragen. 

(Pieter Janssen) 

Antwoord van het college, 23 juli 2013 

De betreffende kastanjebomen zijn aangetast door de kastanjebloedingsziekte (veroorzaakt door de 

bacterie Pseudomonas syringae) en kunnen niet gehandhaafd worden. 

In verband met de instandhouding van het dorpsschoon en de monumentale waarde van de 

betreffende bomen is een herplantplicht opgelegd in de vorm van de aanplant van 2 bomen (minimale 

maat 20-25), op de locatie Brugstraat 19 te Grathem.  

Wanneer burgers zonnecellen en/of -collectoren hebben en hinder ondervinden door 

schaduwwerking van bomen worden vanuit gemeentewegen niet per definitie bomen gekapt. Wel zal 

gekeken worden naar de onderhoudstoestand van de betreffende bomen en indien noodzakelijk, een 

snoeibeurt plaats vinden.  

 

Aanvullende vraag van de PvdA: 

Is m.b.t. de herplant overleg geweest met o.a. de dorpsraad? 

(Mart Janssen) 

Antwoord op aanvullende vraag: 

Nee, dit is ook niet gebruikelijk. Het betreft een omgevingsvergunning, waarvoor vastgestelde 

toetsingsgronden gelden. Die bepalen of een vergunning verleend kan worden of niet. 

De verleende omgevingsvergunning is gepubliceerd en belanghebbenden hebben de mogelijkheid 

gehad om bezwaar te maken of om vragen te stellen naar aanleiding van de publicatie. 

 

Conclusie PvdA Leudal: 

PvdA Leudal vindt het belangrijk om over maatregelen te communiceren met burgers en in dit geval 

met name de Dorpsraad. Het is jammer dat er geen overleg is geweest over: 

-waar de bomen die gecompenseerd moeten worden geplant dienen te worden 

-welke bomen bij de burgers/dorpsraad de voorkeur hebben 

-welke rol burgers/dorpsraden kunnen spelen om de kosten te beperken (bijv. Dorpsraad te bomen 

laten planten of planten rond boomfeestdag) 

Mart Janssen, Raadslid PvdA fractie 


