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Onderwerp

Bomenoverlast Frederik Hendrikstraat.

Voorstel

1. In te stemmen met het voorlopig handhaven van de bomen aan de Frederik
Hendrikstraat.

2. Het verwijderen van de bomen als onderdeel van de rioolrenovat¡e en herinrichting
van de straat die gepland staat voor 2022/2023 mee te nemen.

Inleiding

Bewoners van de Frederik Hendrikstraat ervaren overlast van de bomen in de straat. Deze
overlast bestaat met name uit massale vruchtval, roetdauw en bladval gedurende lange
periodes in het jaar. Inwoners van de straat geven aan dat dit gevaarlijke situaties kan
opleveren, met valpaftijen als gevolg. Het opruimen van de gevallen bladeren en vruchten
heeft slechts kort effect. Tevens wordt er gewezen op overlast veroorzaakt door duiven en
kraaien die op de stukgereden vruchten afkomen.

Op 6 februari 2OL9 heeft de gemeenteraad besloten het bomenbeleidsplan uit te breiden
met een aanvullende overlastmatrix. Deze aanvulling biedt ruimte om onder bepaalde
voorwaarden en in het geval van onevenredige overlast, bomen te verwijderen en te
herplanten. Vanwege de aanhoudende overlast is op verzoek van bewoners van de
Frederik Hendrikstraat de overlastmatrix toegepast. Hierbij is tevens in overweging
genomen dat er in 2022/2023 een rioolrenovatie met herinrichting van de straat gepland
staat. De planvorming hiervoor wordt in 202I opgestatt.

Onderdeel van de afweging is het draagvlak onder de bewoners van de straat voor het
eventueelverwijderen van de bomen. Dit is onderzocht door middel van een enquête
waarin de inwoners van de straat gevraagd is een keuze te maken uit drie verschillende
opties: 1) de bomen zo snel mogelijk verwijderen met tot de herinrichting een kaal
straatbeeld tot gevolg; 2) de bomen nu laten staan en verwijderen voorafgaand aan de
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herinrichting; 3) de bomen ook bij de herinrichting zo veel mogelijk handhaven. Uit de
resultaten van deze uitvraag ontstaat het volgende beeld. Van de 64 verzonden brieven
zijn er 42 reacties binnen gekomen. I'liervan willen 19 bewoners dat de bomen zo sncl
mogelijk verdwijnen, 16 dat de bomen tot de reconstructie blijven staan en 7 dat de

bomen zo veel mogelijk gehandhaafd blijven, ook na de rioolrenovatie'

Beoogd effect/doel

In de toekomst een einde maken aan de overlast die de bewoners van de Frederik
Hendrikstraat van de bomen in de straat ervaren en tegelijkertijd zo lang mogelijk het
groene karakter van de straat handhaven.

Argumenten

1.1. Overlast en aanpak overlast
De bewoners van de Frederik Hendrikstraat ervaren structureel veel overlast van de
bomen in de straat. Bij de geplande rioolrenovatie zullen de meeste bomen in de straat
vanwege het smalle straatprofiel niet gehandhaafd kunnen blijven. Als de bomen
onmiddellijk verwijderd worden, is het door de aanstaande reconstructie onwenselijk om
direct nieuwe bomen terug te planten, waardoor de straat de komende jaren erg stenig zal

zijn. Dit maakt het onwenselijk de bomen nu alte verwijderen.

1.2. Toepassing van de overlastmatrix
Veroorzaken de bomen overlast :ja
Monumentaal of structuurboom : nee
Bomenrij of groep : ja
Binnen 5 jaar grootschalige reconstructie : ja

Conclusie : bomen handhaven en opnemen in plannen voor de reconstructie

2.1. Draagvlak
Uit de uitvraag bij bewoners van de straat blijkt dat het op korte termijn verwijderen van

de bomen niet voor alle inwoners de voorkeur heeft. Wel ziet in totaal 83 procent van de

bewoners de bomen uiteindelijk het liefst verdwijnen. Daarom blijven de bomen staan tot
de herinrichting van de straat in 2022/2023. Bij de herinrichting van de straat worden de
overlast gevende bomen verwijderd en zal ook direct de aanplant van nieuwe, minder
overlast gevende bomen, meegenomen worden. De boomsoortkeuze is onderdeel van het
planproces waarbij de bewoners hun inbreng hebben.

Kanttekeningen en risico's

In dit collegeadvies wordt voor het eerst een kapbesluit voorgelegd binnen de kaders van
het bomenbeleidsplan met toepassing van de overlastmatrix zoals vastgesteld d.d. 6
februari 2019. Hiermee bouwen we ervaringen op hoe het bomenbeleid in de praktijk
wordt toegepast.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De extra beheerkosten voor het continueren van de aanvullende onderhoudsmaatregelen
tot het verwijderen van de bomen zijn nihil.

Duurzaamheid

Bij de herinrichting van de straat zullen er ten minste evenveel bomen terug komen als
dat er verwijderd worden. Bij het maken van de plannen zal aandacht zijn voor het op een

duurzame wijze realiseren van vergroening waarbij rekening wordt gehouden met
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biodiversiteit en klimaatadaptatie. Tevens zal er gekeken worden of een onderzoek in het
kader van de wet natuurbescherming nodig is in verband met mogelijke vliegroutes van
vleermuizen.

Uitvoering/evaluatie

Tot de herinrichting worden de werkzaamheden gecontinueerd om de overlast van de
bomen in de straat zoveel mogelijk te beperken.

Com mu n icatie/ pa rticipatie

De bewoners van de straat worden middels een brief geïnformeerd.

Overleg gevoerd met
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