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Geacht college, 
 
Helder Helmond vindt dat de monumentale treurwilg achter het stadskantoor behouden dient te worden! 
Uiteraard zal deze boom moeten wijken voor de nieuwbouw van huis voor de stad. Maar wijken is nog geen 
kappen! Deze boom is (begin deze eeuw?) tot monument verklaard. 
https://www.monumentaltrees.com/nl/nld/noordbrabant/helmond/3494_groenpad/ 
Dan zou je je ook moeten inzetten voor verplaatsen. Op dit moment stelt de gemeente echter dat de boom 
ziek is?! En daarom niet verplaatst hoeft te worden?! Helder Helmond heeft een 'second opion' ingewonnen 
van een bomen-specialist. Die vertelde ons sowieso al dat een boom niet ziek kan worden maar juist door 
slecht en verkeerd onderhoud in een staat wordt gebracht die je een boom niet zou mogen aandoen! (zie 
bijlage). 
Het is Helder Helmond niet duidelijk of we bij de vaststelling in de raad van dinsdag 1 december van de 
'Planologische procedure/bestemmingsplan Huis voor de Stad' ook instemmen met het kappen van deze 
monumentale treurwilg? 
Zo ja dan zouden wij minimaal willen verzoeken v.w.b. deze boom dit dan nog niet te besluiten. Zo niet, dan 
biedt dat sowieso ruimte voor nader onderzoek en informatie waardoor we deze monumentale treurwilg 
wellicht/waarschijnlijk? wel zouden kunnen behouden en dus laten verplaatsen. Helder Helmond verzoekt 
dan ook langs deze weg om in ieder geval onze boom-expert een meer gedetailleerde rapportage te laten 
maken, die ons kan helpen bij het vormen van het juiste beeld over de kwaliteit en mogelijkheden van deze 
boom. 
Met heldere groet, 
 
Michael Rieter,  
fractievoorzitter Helder Helmond. 
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders: 
 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede: 
 
In het onderstaande treft u een samenvatting aan van de antwoorden die wij u op 1 december in de aanloop 

naar de raadsvergadering al hebben verstrekt. Tevens gaan wij in op de actuele stand van zaken rond de 

omgevingsvergunning voor de kap van de boom. In januari 2020 bent u geïnformeerd dat de treurwilg niet 

behouden kan blijven in verband met de nieuwbouw van het Huis voor de Stad. De boom wordt gekapt. Het 

evenwel verplaatsen van de boom is om onderstaande redenen niet mogelijk: 

1. De boom is in verzwakte toestand. Hierover bestaat voor ons geen twijfel. De boom is al vele jaren 

aangetast door een tonderzwam. In 2011 heeft er een serieus veiligheidsincident plaatsgehad, 

waarbij een tak van 40 cm omtrek naar beneden is gevallen. Sindsdien wordt de boom uit 

veiligheidsoverwegingen periodiek geknot. Dit knotten zorgt er tegelijkertijd voor dat de boom 

periodiek wordt aangetast. 

2. De kosten voor verplaatsing van de boom zijn zeer substantieel (geschat wordt enkele 

tienduizenden euro’s) en is er een reëel risico dat een verplaatsing niet succesvol zal zijn.  

3. Ook na verplaatsing blijft de tonderzwam. Daarmee is de resterende levensduur beperkt. Naar 

verwachting zo’n vijf tot tien jaar. De kosten van verplaatsen zijn – zeker wanneer deze worden 

afgezet tegen de resterende levensduur – buitenproportioneel hoog. 

4. Door het verplaatsen zal de boom verder worden aangetast. Het is dan namelijk nodig een zeer 

groot deel van de wortels te verwijderen (wat bovendien ingewikkeld is vanwege de 

bodemverontreiniging). Naast het vanwege de veiligheid knotten van de boom zal deze dan ook te 

leiden hebben onder het verwijderen van de wortels.  

Naast bovenstaande inhoudelijke redenen heeft een verplaatsing een lange voorbereidingstijd nodig die niet 

meer inpasbaar is binnen de planning van het Huis voor de Stad. Om al deze redenen achten wij het niet 

reëel en verstandig om de boom te verplaatsen en kiezen wij voor duurzame compensatie middels nieuwe 

aanplant.  

Omgevingsvergunning  
Voor het kappen van de boom is een omgevingsvergunning nodig. Deze is inmiddels aangevraagd en 

verleend. Verlenen van de omgevingsvergunning is een bevoegdheid van het college. De vergunning is op 

10 december op de gebruikelijke wijze gepubliceerd op de gemeentepagina en op de website van de 

gemeente. Na het verlenen van de vergunning kan er gedurende zes weken bezwaar worden gemaakt. De 

bezwaartermijn loopt nog tot 21 januari 2021.  

 

Burgemeester en wethouders van Helmond 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel                                             H.J. de Ruiter 
burgemeester                                                                                   secretaris 


