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Onderwerp

Rooien monumentale Suikeresdoorn bij het Fatima Huis

Voorstel

1. In te stemmen met het rooien van de Suikeresdoorn bij het Fatima Huis
2. Een compensatie op te leggen ad. €21.975

Inleiding
Het Fatima Huis is, als gemeentelijk monument, grondig gerestaureerd. Tijdens de
restauratiewerkzaamheden zijn er werkzaamheden aan de dakconstructie uitgevoerd.
Hiervoor heeft de huidige eigenaar, Fatima Huis BV, zonder vergunning, ingrijpende
snoeiwerkzaamheden uitgevoerd aan de Suikeresdoorn naast het Fatima Huis. Volgens de
APV van de gemeente Weert is een omgevingsvergunning nodig om snoeiwerkzaamheden
van deze orde (>20olo van de kroon) uítte voeren. De wijze en omvang van snoeien
zorgen ervoor dat deze boom niet in zijn huidige vorm gehandhaafd kan blijven, tenzij
door deskundige boomverzorgers correctiesnoei uitgevoerd wordt. Het snoeien van deze
boom zal frequent (elke 3 à 5 jaar) herhaald moeten worden om de boom op termijn te
herstellen. Voor deze aanpak is niet gekozen.
De eigenaar van de boom, Fatima Huis BV, heeft een aanvraag omgevingsvergunning
ingediend. Fatima Huis BV is bereid om hiervoor een compensatie uit te voeren in het
wijkpark Fatima.
De Suikeresdoorn is opgenomen in het vigerende bomenregister van de gemeente Weert.

Beoogd effect/doel

- De monumentale boom rooien en hiervoor Fatima Huis BV een compensatie op te
leggen.
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1.1

1.2

De boom rooien om verdere schade aan het gebouw te voorkomen en hiervoor af
te wijken van het vastgestelde bomenbeleid.
Op basis van de overlastmatrix uit het bomenbeleidsplan zijn er onvoldoende
argumenten om de omgevingsvergunning volgens vastgesteld beleid te verlenen.
Het college van B&W is bevoegd om af te wijken van het vastgestelde beleid. De

afweging hiervoor is gebaseerd op het feit dat de boom door niet deskundige snoei
niet meerals beeldbepalende boom gehandhaafd kan worden. Door het rooien van
de boom wordt verdere schade aan het gebouw voorkomen. Voor een goede
afweging voor het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van
boom is de matrix voor het kappen van bomen van het bomenbeleidsplan
toegepast. Bij uitzondering wordt het kappen van de boom toegestaan mits
voldoende com penserende maatregelen getroffen worden.
De waarde van de boom in de vorm van compensatie op te leggen en te
investeren in het wijkpark Fatima.
Om de waarde van de compensatie vast te stellen heeft gemeente Weert een
taxatie laten uitvoeren door een erkende boomtaxateur (zie bijlage). Uit het
taxatierapport blijkt de boom, voor het aanbrengen van de snoeischade, een
waarde te hebben gehad van€21.795. Dit bedrag wordt gehanteerd als
compensatiebedrag. In het voorjaar van 2016 is in overleg en op initiatief van de
wijkraad, belanghebbenden en bewoners een inrichtingsvisie opgesteld voor de
herinrichting van het wijkpark Fatima.

Kanttekeningen

De gemeente Weert hecht grote waarde aan het behoud en de waarde van bomen, in het
biizonder monumentale bomen. Om die reden is het college van B&W ontstemt over de
handelwijze waardoor ernstige schade is aangericht en dat het rooien van de
monumentale boom tot gevolg heeft.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Voor het rooien van de monumentale boom is een compensatiebedrag vastgesteld. Naast
de kosten voor de compensatie van de te rooien boom, komen de kosten voor het rooien
van de boom en de herstelmaatregelen in het terrein voor rekening van de eigenaar. Voor
de gemeente Weert zijn hieraan geen kosten verbonden.

Uitvoering/evaluatie

De uitvoering, het rooien en uitvoeren van de compensatie, zal na het verlenen van de
omgevingsvergunning plaatsvinden. Het initiatief hiervoor ligt bij Fatima Huis BV.

Comm unicatie/ participatie

De uitvoering van de compensatie wordt op initiatief van Fatima Huis BV in overleg met de
wijkraad, belang hebbenden, bu urtbewoners uitgewerkt en uitgevoerd.

Overleg gevoerd met

Intern:
M. Arts, J. Jongeling (Ruimtelijk Beleid)
Dhr. W. Op 't Roodt (Openbaar Gebied)
Extern:
Dhr. Hendriks, Stichting Groen Weert

Bijlagen
Schadetaxatie boom Fatima Huis te Weert
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