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Eventuele toelichting

Vragen

De fractie van Gemeentebelangen BES stelt de volgende vragen:
1. Kan het college zeggen, waarom deze conceptnota direct na
vaststelling door B&W de inspraak is ingegaan, en niet is
teruggekoppeld naar de raad?
Toelichting: Aan het einde van het eerste oriënterende gesprek
over het bomen- en groenbeleid met raads- en commissieleden op
7 maart 2013 in het Bezoekerscentrum Schoorlse Duinen is met
nadruk gezegd, dat de resultaten van deze gedachtenwisseling
zouden worden verwerkt in een concept. Dit concept zou
vervolgens eerst worden teruggekoppeld naar de raad.
2. Heeft er in het kader van dit plan overleg plaatsgevonden met
de natuurbeherende instellingen in deze gemeente en zo ja, wat
waren de bevindingen?
Toelichting: Met de natuurbeherende instellingen worden
allereerst bedoeld het PWN (mede vanwege het Bergerbos),
Staatsbosbeheer en de Jelgersma van der Hoop-Stichting.
3. Is er in het kader van dit plan reeds advies gevraagd aan de
Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit en zo ja, wat waren de
bevindingen?
Toelichting: In het recente verleden heeft de CCK verschillende
malen de aandacht gevestigd op het belang van behoud en
herstel van historische laanstructuren. De inventarisatie in het
concept-plan blijkt echter lacunes te bevatten, die mogelijk aan de
hand van recente CCK-adviezen kunnen worden opgevuld.
4. Kan het college een overzicht verstrekken van de gevallen in de
afgelopen raadsperiode (vanaf 2010), waarin herplantplicht
volgens de geldende Bomenverordening was vereist?
Toelichting: In de vergunningen hebben wij slechts een enkele
maal een herplantplicht als voorwaarde aangetroffen. Het is ons
echter opgevallen dat daarvan met name bij ‘gemeentelijke’
bomen (Heereweg Schoorl, Hoflaan, Oude Hof) vrijwel nooit van is
gerept.
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5. Kan het college aangeven, in hoeverre het voorgestelde nieuwe
beleid is getoetst aan de Natuurbeschermingswet, de Natura
2000-status en (voorzover het Oude Hof en beschermde
dorpsgezichten betreft) de Monumentenwet?
6. Kan het college aangeven, in hoeverre een toetsing heeft
plaatsgevonden aan de bepalingen in de bestemmingsplannen?
Toelichting: In een aantal gevallen zijn particuliere percelen
aangeduid als ‘tuin met landschappelijke waarden’ of ‘bos met
natuurwaarden’. Wij vragen ons af of deze geen ‘status aparte’
moeten krijgen in het vergunningbeleid.
7. Kan het college aangeven, in hoeverre een toetsing heeft
plaatsgevonden aan de zgn. Van Reenen-servituten in de oude
gemeente Bergen?
Toelichting: De Van Reenen-servituten bevatten zowel privaat- als
publiekrechtelijke aspecten en zijn in beginsel niet afkoopbaar. De
publiekrechtelijke kant heeft betrekking op o.m. welstandseisen,
hinderlijke bedrijvigheid en landschapszorg. NB overige tekst
weglaten
8. Kan het college ons inlichten over de verdere procedure van
behandeling van het plan?
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