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Geacht college, 
Bij raadsbesluit van 1 juli 2020 is besloten om het schetsontwerp Lebuinuspleinen vast te stellen en het 
gereserveerde krediet vrij te geven. Het ontwerp is destijds tot stand gekomen met veel betrokkenen binnen en 
buiten het plangebied en er bleek breed draagvlak voor te zijn. Er is een regiegroep samengesteld waarin veel 
belangen vertegenwoordigd waren. In de raadsvergadering van 1 juli 2020 zijn door een aantal partijen 
complimenten uitgesproken voor zowel het ontwerp als voor het participatieproces. 
 
In de praktijk komt het vaker voor dat in het vervolgproces bij de uitwerking  (het definitief ontwerp, het verlenen van 
vergunningen e.d.) er voornemens in beeld komen die in eerdere instantie niet expliciet waren opgemerkt maar waar 
toch nog discussie over ontstaat. Dit doet niets af aan het goed doorlopen participatieproces maar toont juist de 
betrokkenheid van bewoners en maatschappelijke organisaties in Deventer. Maar ook van de gemeenteraad. De 
voorgenomen kap van bomen op de pleinen heeft zowel bij de Bomenstichting als bij enkele bewoners van de 
Stromarkt vraagtekens opgeroepen. Die vraagtekens plaatsen wij ook; uitgangspunt bij ontwerpen is immers idealiter 
dat volwassen gezonde bomen behouden blijven. In gevallen dat het echt niet anders kan, mag tot kap worden 
overgegaan. In dit geval worden de bomen gekapt om architectonische/stedenbouwkundige redenen. 
 
Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen van de VVD over bomenkap (21-10-'21) heeft het college 
aangegeven in basis niet te willen tornen aan de stedenbouwkundige uitgangspunten. Het college geeft aan dat er 
geen aanleiding is om het schetsontwerp te heroverwegen. 
 
Met deze schriftelijke vragen willen wij u verzoeken om het schetsontwerp op de mogelijkheid  'inpassing van 
bestaande bomen' nog een keer te beschouwen zonder dat daarmee in basis wordt getornd aan de 
stedenbouwkundige uitgangspunten van het schetsontwerp, zonder dat het ontwerp zelf ter discussie wordt gesteld 
en ook zonder vertraging in de uitvoering. Hierbij hebben wij begrip voor het feit dat de situaties op plekken (Grote 
Kerkhof, Stromarkt, Kleine Poot etc.) van elkaar kunnen verschillen. Bij de Stromarkt lijkt het ons bijvoorbeeld geen 
afbreuk doen aan het ontwerp als de prachtige platanen bij de bibliotheek behouden blijven maar op de andere 
locaties ligt dat mogelijk anders. Wij willen u daarbij tevens verzoeken om de regiegroep nauw te betrekken en te 
vragen of er zwaarwegende belangen zijn om het in basis hartstikke mooie schetsontwerp enigszins bij te stellen 
met waar mogelijk meer bomenbehoud als uitgangspunt. 
 
Wij vernemen graag tot welke afwegingen en inzichten ons verzoek bij het college leidt.      

 
Met hartelijke groet, 
Tjeerd van der Meulen - GroenLinks Deventer 
Bert Kleine Schaars – Deventer Belang 
Roderic Rosenkamp – VVD Deventer 
 


