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Beste mevrouw Duijsters,
Op 6 maart heeft u schriftelijk antwoord gekregen op de door u gestelde vragen. Naar
aanleiding van deze brief heeft u aanvullende vragen gesteld.

In deze brief geven wij hierop antwoord.

Vraag 7: In totaal worden er 90 bomen gekapt. Hoeveel van deze bomen worden er in
( vraag 2 en antwoord 2) gekapt? Graag per straat vermelden. (bv
in de Kerkstraat 2 etc...)
de genoemde straten

Straatnaam
Van Heukelomstraat
Zuiderstraat
Kerkstraat (zuileik)
Kerkstraat (amerikaanse eik)
Bloemartsstraat
Victor de Stuersstraat
Keulerstraat
Serviliusstraat
Lambert Goofersstraat
Joannes Knaepenstraat

L7
9
13
7
7

6
T2

10
5
6

vraag 2= Het antwoord van vraag 5, 6 en 7 geeft u aan dat dit gedaan zal worden

voorafgaande aan de kap. Wat wordt hier mee bedoeld. Waar moet ik dan aan denken?
Voorafgaand aan de herinrichting en kap van de bomen wordt een quick-scan flora en
fauna uitgevoerd. Hierbij worden in hoofdzaak de bomen gecontroleerd. Daarnaast wordt
de omgeving waar de verstoring (werkzaamheden) plaatsvindt gecontroleerd op de
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aanwez¡gheid van beschermde plant/ diersoorten. Bij oude bomen wordt gecontroleerd
op aanwezigheid van holten waar mogelijk vleermuizen in kunnen verblijven.
Verder wordt gewerkt volgens de gedragscode flora en fauna. Elke uitvoerende partij is
daar wettelijk toe verbonden. De gedragscode geeft in hoofdlijn aan dat beschermde
plant- en of diersooften of nestplaatsen niet verstoord of vernietigd mogen worden.

Vraag 3= Hoe wordt de flara en faunacheck gedaan? Bij het antwoord op vraag 6 geeft u
aan dat dit door de aannenter gebeurd. Is de aannemer ter zake deskundig? Of wordt er
een deskundige bij betrokken. Zo ja, wie is dit dan?
In de opdracht aan de uitvoerende partij wordt opgedragen te werken volgens de
gedragscode flora en fauna. Hiervoor dient de aannemer voorafgaand aan de
werkzaamheden een rapport aan te dragen. Dit wordt door de gemeente gecontroleerd.
Uit ervarlng weten we dat civiele- en bouwaannemers dit veelal uitbesteden aan
ecologische adviesbureaus. Groenaannemers en hoveniers hebben deze kennis vaak door
opleiding verworven en geborgd in de eigen organisatie.

Vraag 4z Wat als blijkt dat na de flora en faunacheck er soorten voorkomen die op de
lijst staan van 30 wettelijk bekende beschermde soo¡ten. Hoe wordt hier dan mee
omgegaan?

Als blijkt uit de quick-scan dat er aanwijzingen zijn van aanwezigheid van beschermde
soorten dan dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden. Ook uit ervaring weten we
dat in de stedelijke omgeving, behoudens vleermuizen, weinig beschermde soorten
aangetroften worden.

Vraag 5= Was het niet logischer geweest om de flora en fauna check eerst uit te voeren
en op te nemen in het raadsvoorstel alvorens het raadsvoorstel voor te leggen aan de
raad ter beslissing. Graag uitleg waarom hier niet voor gekozen is?
In aanvulling op de antwoorden onder 2,3 en 4 valt het niet te verwachten dat de
resultaten uit de flora- en faunacheck het voorliggende voorstel wijzigt. Wel kan het zijn
dat door resultaten van het eventueel uit te voeren nader onderzoek er aanvullende
maatregelen nodig zijn of een gewijzigde uitvoering moet plaatsvlnden.
Vraag 6: Op de kaart bomenbeleidsplan, hoofdstucturen en wlJken, staan bij de
tegenda symbolen. In de wijk Keent staan op deze kaart diverse symbolen, zoals
duurzaam behouden, blJ rloolrenovatie behoedzaam omgaan met t¡estaa¡tcle bomen en
bij riool¡enovatie wegprofiel voor bomen geschikt maken. (Zie bijgevoegde bijlage) Is dit
meegenomen in het raadsvoorstel dat nu voorligt? Graag uitleg? Het kan natuurlijk niet
zo ztJn dat er bomen die op de kaart staan als duurzaant behoude¡t of bii rioolrcnovatie
behoedzaam omgaan met bestaande bomen en bij rioolrenovatie wegprofiel voor bomen
geschikt maken, dat deze bomen in het raadsvoorstel dat nu voorligt gekapt gaan
worden.
De beleidslijnen van het bomenbeleidsplan zijn cle grondslag van het ttiteindelijke
voorstel. De bomen die uiteindelijk gekapt gaan worden zijn op basis van
boomdesku nd g onderzoek, boomeffecta na lyse en de technische noodzakel ij kheid voor
de aanleg van riolering en infiltratie beoordeeld.
i

Vraag 7: Bij vraag 4 en het antwoord hierop geeft u aan dat de bomen in de
Zuiderstraat en de boom in de Kerkstraat in het bomenregister staan. In de vorige
raadsvergadering is er een aanvulling toegevoegd aan het bomenbeleidsplan 2012:
bomen die onevenredig veel overlast veroorzaken.
-Bij de amerikaanse eik in de Kerkstraat geeft u aan ernstige overlast. Welke type hinder
of overlast volgens de matrix ( bladzijde 35 toevoeging bomenbeleidsplan) is getoetst.
Graag uitleg?

-Bii de bomen in de Zuiderstraat geeft u aan:aanleg riolering/advies bureaus. Echter in
de matrix (bladzijde 35 toevoeging bomenbeleidsplan) wetk type hinder of overlast komt
dit type overlast niet voor. Graag uitleg?
-Is er onafhankelijk groenadvies ingewonnen mbt deze bomen. Zo ja door wie is dit
advies dan gedaan?
-Bij de Amerikaanse eik in de Kerkstraat is sprake van hinder of overlast door
wortelwerking. De betreffende boom past qua omvang niet in dit straatprofiel en staat
uitzonderlijk dicht bij een woning. De wortels die omhoog zijn gekomen belemmeren de
doorgang op het trottoir. Door de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel met
infiltratiepakket zal het wortelgestel aangetast worden waardoor de boom minder vitaal
wordt. Dit kan met een storm leiden tot het omwaaien van de boom met vervelende
gevolgen voor de omgeving.
conclusie: gezien alle genoemde redenen is deze boom niet te handhaven in de
omgeving.
-Bij de bomen in de Zuiderstraat is sprake van hinder of overlast door wortelwerking.
Door de aanleg van een wadi is in het verleden het wortelgestel aangetast aan de
noordzijde van de bomen. Nu zou door de aanleg van de riolering ook aan de zuidzijde
het wortelgestel worden aangetast. De stabiliteit van de bomen gaat daardoor verloren.
Dit is de reden dat de bomen in de Zuiderstraat vervangen moeten worden.
-Zowel het adviesbureau "Alles over Groenbeheer", dat regelmatig opdrachten uitvoert
voor de gemeente, als "Prohold", het adviesbureau dat de Stichting Groen Weert
regelmatig inhuurt, komen tot dezelfde conclusie.
Indien door graafwerkzaamheden voor de rioolrenovatie het wortelgestel verder wordt
aangetast dan betekent dit het einde van de bomen. Vervanging is dan de enige optie.
Wij gaan ervan uit dat uw vragen hiermee voldoende zijn beantwoord.
Met vriendelijke groet,
Namens Burgemeester en Wethouders,
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