
  

 
 
 

 
MOTIE DOOR DE GEMARKEERDE BOMEN HET BOS WEER ZIEN 
 
De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 28 januari 2021 ter 
bespreking van het tweeminutendebat ´Bomenkap Schiebroek´; 
 
Constaterende dat 
 

• Bewoners vaak overvallen en verrast worden door bomenkap in hun buurt of wijk; 
• Informatie over aangevraagde vergunningen niet laagdrempelig te vinden is; 
• Voor het maken van bezwaar tegen een vergunning de juiste informatie nodig is; 
• Uit het jaarverslag ‘Rotterdam gaat voor groen’ blijkt dat de behoefte aan groen in 

Rotterdam toeneemt;  
 

Overwegende dat 
 

• Bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van onze 
groene lanen, singels en parken; 

• Recent Belgisch onderzoek liet wederom zien dat dat kinderen in een groene 
omgeving met meer bomen en struiken gezonder, slimmer en makkelijker in de 
omgang waren; 

• In sommige ontwikkelingen de kap van een boom niet te voorkomen is; 
• Actieve en transparante informatieverschaffing essentieel is voor het 

democratische recht van bewoners om eventueel bezwaar te maken; 
• Kennis van de reden van de kap en communicatie over herplant kan bijdragen aan 

het voorkomen van woede, frustratie en een gevoel van onmacht bij bewoners; 
• Ook andere inwoners van Rotterdam, die als passant belanghebbende zijn, 

eenvoudig en duidelijk geïnformeerd kunnen worden met een duidelijke 
informatieve markering bij de boom voorafgaand aan de kap; 

 
Verzoekt het college 

 
• Te zorgen dat de bomen waarvoor een kapvergunning is aangevraagd een 

duidelijke markering krijgen en te onderzoeken wat daarvoor de beste manier is 
(bijvoorbeeld met een lint met daarop de reden, de mogelijkheid tot bezwaar, de 
deadline waarop bezwaar kan worden ingediend en QR-code voor meer info); 

• De vindbaarheid van de informatie over aangevraagde en verleende 
kapvergunningen op de gemeentelijke website te verbeteren en daarmee te 
zorgen voor een laagdrempelige en toegankelijke informatievoorziening; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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