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-Mede ingediend door PvdA fractie- 

Aanleiding 
 
De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft haar bomenbeleid en haar spelregels 
vastgelegd in het bomenbeleidsplan met een looptijd van 10 jaar (2012-2022). In 2016 heeft 
een evaluatie plaatsgevonden. Het eerstvolgende evaluatiemoment is 2022. In het 
raadsakkoord staat dat duurzaamheid een onderwerp is dat in gezamenlijkheid, dat wil 
zeggen door alle 5 fracties, wordt opgepakt. Onze eerste vraag heeft betrekking op 
duurzaamheid en de cruciale rol die bomen hierin spelen. De tweede vraag over het 
bomenbeleidsplan. De derde vraag is van een geheel andere orde. Onze fractie ontvangt 
geregeld vragen over het kappen van bomen zoals Apollostraat en Drijverschuit. Over de 
situatie Apollostraat is de raad door een aantal omwonenden geïnformeerd tijdens de 
Ontmoeting op 15 november jl. Belangrijk punt hierbij is de tijdige en gedegen communicatie 
met direct omwonenden en onderbouwing van renovatieplannen. 
 
Vragen 

1. Is het college bereid om in de komende nota Duurzaamheid een visie te geven over 
de functie van bomen ten aanzien van: 

- de hoeveelheid fijnstof in de lucht verminderen; 
- de kwaliteit van het milieu verbeteren en door een schaduwwerking en 

vochtregulering een positieve bijdrage leveren aan het klimaat; 
- de bufferfunctie A15. 
2. Is het college bereid om na de behandeling van de nota Duurzaamheid te 

onderzoeken in hoeverre het bomenbeleidsplan 2012 - 2022 tussentijds geëvalueerd 
wordt, dus in 2019 in plaats van 2022, vanuit het perspectief duurzaamheid omdat dit 
aanleiding kan zijn tot nieuwe uitgangspunten voor het bomenbeleidsplan? 

3. In hoeverre draagt het renovatieplan park achter de Apollostraat aan bij de doelen uit 
het bomenbeleidsplan? 

4. Is het college bereid het Nader ontwerp renovatieplan park achter de Apollostraat te 
agenderen voor een Ontmoeting in de eerste helft van 2019? 

5. In hoeverre draagt de herinrichting van de Drijverschuit bij aan de doelen uit het 
bomenbeleidsplan? 

6. Is het college bereid om standaard de direct omwonenden per brief te informeren 
over een voorgenomen kapvergunning?  
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