
 

  

 
MOTIE 6 

 
Agendapunt: 2.02 BP Wildzoom 
 

 
Onderwerp: Bomenkap 28 bomen BP Wildzoom, Barneveld 
 

 
De raad van de gemeente Barneveld in vergadering bijeen 10 juli 2019 
 

 
De Raad, gehoord de beraadslaging, 
 
Constaterende dat: 

- het college in december 2017 beloofd heeft bij de ontwikkeling van nieuwe woonwijken een Bomen 
Effect Analyse (BEA) uit te laten voeren met als doel zoveel mogelijk bestaande bomen te behouden; 

- in antwoorden op schriftelijke vragen in januari 2018 en naar aanleiding van de discussie over de 
voorgenomen bomenkap (110) in de Wikselaarse Eng juli 2018 deze belofte bevestigd heeft; 

- een BEA uitgevoerd wordt door een boomspecialist, een ‘European Tree Technician’ met specifieke 
kennis van zaken; 

- bij de ontwikkeling van BP Wildzoom een BEA nagelaten is waarbij slechts een bomeninventarisatie is 
uitgevoerd; 

- van de 28 te kappen bomen er tenminste 19 als (zeer) waardevol worden bestempeld waarvan de 
meeste aan de rand van het plangebied staan; 
 

Van mening dat: 
- bomen in het kader van waterhuishouding, luchtzuivering (CO2, fijnstof en stikstof), het verkoelend 

effect, productie van zuurstof, kwaliteit van de leefomgeving, klimaat, biodiversiteit en welzijn van 
mensen een kostbaar bezit zijn en dus zoveel mogelijk behouden moeten worden.  

- het behoud van bomen als ‘verdienmodel’ moet worden gezien in het kader van bovenstaande; 
- het proces van de voorgenomen kap van 28 bomen onvolledig is geweest vanwege het ontbreken van 

de eerder beloofde BEA; 
- in het kader van betrouwbaar bestuur en het belang van de samenleving het belangrijk is dat het college 

haar beloftes nakomt; 
 

 
Verzoekt het college: 

- alsnog en zo spoedig mogelijk een Bomen Effect Analyse te laten uitvoeren en een grondige 
(her)beoordeling te maken met als doel zo veel mogelijk bomen te behouden; 

- de raad daar actief over te informeren; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 

 
Lokaal Belang 
Mijntje Pluimers-Foeken 
Jan Willem van den Born 
 

VERWORPEN motie met 23 stemmen tegen en 4 stemmen voor. 

 


