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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de inspreker
mevrouw Baron-Verhulst namens de Stichting Santpoort.
De heer Wijkhuisen doet een ordevoorstel. Hij verzoekt de portefeuillehouders een
korte inleiding te geven om aan te geven waar precies het pijnpunt zit. Alle
aanwezige fracties zijn het eens met het ordevoorstel.
Het woord is aan de portefeuillehouders, de heer Bal en de heer Weerwind. Zij geven
een korte inleiding waarin zij het proces schetsen en een uitleg geven.
De aanwezige fracties geven aan dat het bomenplan door het college is vastgesteld.
Daar heeft de raad verder niets mee gedaan, behalve de APV met bijlage 1 en 2. De
raad had toen helderder moeten zijn en kaders moeten vaststellen. Voordat er
bevoegdheden aan het college worden overgedragen moet er een stap terug gezet
worden om het bomenplan vast te stellen zodat de kaders en criteria duidelijk zijn.
Daarna kan de wijziging op de APV doorgevoerd worden.
De heer Wijkhuisen (D66Velsen) geeft aan dat er een zorg is. Namelijk hou je het wel
groen in de gemeente Velsen. Als men kijkt naar de formulering van dit artikel in de
APV zou er dan niet een soort van veiligheidsventiel moeten worden ingebouwd. Het
gaat dan om gebieden. Dat gebieden groener gemaakt kunnen worden maar niet
minder groen..
De portefeuillehouders geven aan dat het inbouwen van een veiligheidsventiel een
criteria is. De criteria ’s kunnen worden voorgelegd aan de raad en vervolgens kan er
in een sessie een politieke discussie over gevoerd worden. En tegelijkertijd kan de
wijziging in de APV besproken worden.
De heer Koppes (VVD) geeft aan dat als je gaat zoeken naar informatie over dit
onderwerp er weinig te vinden is.

De portefeuillehouders nemen dit advies mee en gaan navraag hierover doen.
De voorzitter concludeert dat er een sessie volgt waarin parallel wordt gesproken
over de kaders en criteria van het bomenplan en over de wijziging van de APV. Het
college zal dit bespreken in de eerste collegevergadering na het reces op 18
augustus. Vervolgens komt het naar de raad. De voorzitter dank allen voor de
aanwezigheid en sluit de vergadering.

Toezeggingen
College komt met dit onderwerp terug bij de raad na bespreking in collegevergadering op
18 augustus.

