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Beantwoording motie Kappen met kappen

Met deze raadsmededeling informeren wij u over de manier waarop wij invulling geven aan de
motie'Kappen met kappen' die uw raad op zz februari zorS heeft aangenomen. Voordat wij dat
doen willen wij u duidelijk maken dat wij betreuren dat afgelopen wijdag - ondanks de motie
die de avond tevoren is aangenomen - er alsnog teruggesnoeid'is blj de houtwal in Haaswijk:
dit had niet zo mogen gebeuren.

Wij willen met deze raadsmededeling onduidelijkheid wegnemen, over de manier waarop wij in
concrete gevallen omgaan met terugsnoeien en kappen van bomen. Ook geven wij u inzicht in
de afweging die wij maken om alsnog aan een aantal projecten met betrekking tot terugsnoeien,
kap én herplant uitvoering te willen geven.

Het groen van Oegstgeest gaat ons allemaal aan
Uit de verkiezingsprogramma's, de motie van 22 februari en uit

de bespreking van het
onderwerp in de raadsvergadering spreekt een enorme betrokkenheid van de raad bij het
groene karakter van Oegstgeest. Wij voelen diezelfde betrokkenheid, net als onze inwoners. Dit
merken wij als wij met inwoners in gesprek gaan over wijzigingen in het groen in hun directe
leefomgeving. Dit merken wij ook uit veel brieven en berichten die wij ontvingen naar
aanleiding van de recente berichtgeving over kappen in de media. Daarom zetten wij ons in
voor toekomstbestendig groen.
Deze betrokkenheid van alle partijen steunt ons om met elkaar het groene karakter van
Oegstgeest te behouden en verder planmatig vorm te geven. Het Bomenbeleidsplan dat

tot doel
heeft een gezond, divers en toekomstbestendig bomenbestand te realiseren, is daarvoor een
goede basis met de twee pijlers participatie van inwoners en andere betrokkenen, en
duurzaamheid. Dit Bomenbeleidsplan leggen wij in april zorS ter vaststelling aan uw raad voor.

Omgangmetkappen
Bij uw raad was veel onduidelijkheid over de manier waarop wij invulling geven aan het
kapbeleid, zo bleek tijdens de behandeling in de raad op zz februari. En - zoals gezegd - ook
bij inwoners leeft het onderwerp zeer. Terugsnoeien of kappen wordt vaak als vervelend
ewaren, omdat het definitief de groene leefomgeving lijkt te veranderen. Om nieuwe groei of
herplant mogelijk te maken moet eerst gesnoeid of gekapt worden. Net als bij onderhoud aan
bijvoorbeeld de riolering door vernieuwing, moeten ook bomen onderhouden of vernieuwd

'Het is van belang onderscheid te maken tussen kappen (het volledig verwijderen van een boom) en
terugsnoeien of kortzetten (de boom wordt tot vlak boven de grond afgezaagd om nieuwe scheuten op te
laten schieten).
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worden. Bijvoorbeeld, aan de buitenkant kan de gezondheid van een boom niet worden
afgeleid, en werkzaamheden kunnen de wortels van bomen schaden. Wij maken daarom een
zorglrrldig en afgewogen plan voordat wij tot terugsnoeien of kap van bomen overgaan.
Wanneer dat is vereist, vragen wij een vergunning aan.
Om vragen over het terugsnoeien of kappen weg te nemen organiseren wij gesprekken met
inwoners, zodalzijkunnen meepraten over het groenonderhoud in hun directe omgeving.
Recent voorbeeld van deze bestaande praktijk, is het aanstaande onderhoud bij het
Wilhelminapark en Endegeesterlaan. Deze praktijk leggen wij nu vast in het nieuwe
Bomenbeleidsplan. Verderop in deze raadsmededeling gaan wij hier nader op in.

Reactie op motie'Kappen met kappen'
In de motie roept u ons op tot een viertal acties. Hieronder lichten wij puntsgewijs toe hoe wij
daar invulling aan geven.
De raad inzicht te geuen in de financiëIe consequenties uen een onmiddellijke kapstop en
tot dat moment geen bomen ín het openbare gebied meer te kappen, ook indien reeds een
kapu er g unning is afg e g eu en
Bijgevoegd vindt u een overzicht van de (oorspronkelijk) geplande kap en het terugsnoeien van
bomen in de openbare ruimte op de korte termijn. Hiermee geven wij uitvoering aan dit
onderdeel van de motie.

In het overzicht zijn de consequenties opgenomen als de voorgenomen kap of het terugsnoeien
niet doorgaat. De consequenties liggen met name bij langdurige vertraging van projecten
waarmee het terugsnoeien en de kap samenhangt. Zouden wij het terugsnoeien of kappen
opschorten totdat het bomenbeleidsplan is vastgesteld, dan is het broedseizoen al in volle gang.
Dit leidt tot het risico van uitstel omdat broedende vogels op grond van de
Natuurbeschermingswet niet gestoord mogen worden.

DefinanciëIe consequenties zijn niet eenvoudig in beeld te brengen. Een aannemer kan bij het
niet doorgaan van een werk een claim indienen, maar of dit gebeurt en voor welk bedrag is op
voorhand moeilijk in te schatten.
Onder het kopje Concrete uituoering uan projecten naar aanleiding uan motie noemen wij de
concrete projecten die wij voor zotS in de planning hebben staan.
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Geen nieuuse kapuergunningen meer af te geuen totdat het nieuute bomenbeleid is

uastgesteld
Ons uitgangspunt is dat wij geen bomen terugsnoeien of kappen totdat het Bomenbeleidsplan is
vastgesteld. Maar voor een deel van de hierna genoemde projecten geldt dat het zeer wenselijk
is om terug te snoeien, te kappen en te herplanten. 449 van de in totaal 7oB te kappen bomen
(= 6go/") wordt in dat geval niet gekapt. Sg4 bomen worden op termijn herplant, met daarbij
nog het aantal bomen dat voor de geluidswal in Nieuw-Rhijngeest wordt herplant in Nieuw-

Rhijngeest,.

S.

Hierop alleen een uitzondering te maken u)anneer er geuoar dreigt uoor de omgeuing

Met uw raad zijn wij het eens dat gevaarlijke situaties dienen te worden voorkomen. Eens in de
drie jaar worden alle bomen in Oegstgeest gecontroleerd. Bomen met een verhoogd risico
In deze aantallen is de houtwal niet meegenomen, omdat de bomen (in technische zin) niet worden
gekapt maar kortgezet tot op de stam, waaruit weer nieuwe takken zullen ontspruiten.
2
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worden extra in de gaten gehouden. Bij gevaar voor de omgeving gaan wij over tot kap.
U heeft in de raadsvergadering onderkend dat er omstandigheden kunnen die aanleiding geven
om toch tot terugsnoeien of kappen over te gaan. Wij vinden dat dergelijke omstandigheden

van toepassing zijn op de projecten die wij hierna noemen.

4.

Beter te communiceren met omwonenden bij noodzakelijke bomenkap
Zoals gezegd, het groene karakter van Oegstgeest gaat ons allemaal aan. Er is een enorme
betrokkenheid van bewoners bij de eigen de leefomgeving. Overleg met en inspraak van
bewoners zijn daarom een belangrijke pijler van het Bomenbeleidsplan. Uw oproep om de
bewoners bij het herinrichten van de openbare ruimte en/of het openbaar groen te betrekken
onderschrijven wij ook van harte. Waar verbeteringen in communicatie mogelijk zijn, zullen wij
dit direct bij de uiwoering oppakken.

Concrete uiWoering van projecten naar aanleiding van motie
Als wij concreet kijken naar de acht projecten die komende periode voorbereid zijn, zijn er twee
waarvoor geldt dat met enig schuiven in de planning het mogelijk is om iets later te starten. Het

betreft de Bloemenbuurt en Oranjepark.

1.

Veruangen riolering Oranjepark
Door verschuiving van werkzaamheden kunnen wij het kappen van de bomen in het Oranjepark
uitstellen tot na de vaststelling van het Bomenbeleidsplan. Bovendien staat tegen de verleende
omgevingsvergunning momenteel nog bezwaar en beroep open. Eventueel uitstel heeft als
gevolg dat bewoners in het Oranjepark langer dan noodzakelijk met tijdelijke bestrating
geconfronteerd worden.

2.

Veruangen riolering Bloemenbuurt

Ook voor de Bloemenbuurt geldt dat door verschuiving van werkzaamheden wij het kappen van
de bomen kunnen uitstellen tot na de vaststelling van het Bomenbeleidsplan door uw raad.

Voor de hierna volgende projecten geldt dat het zeer wenselijk is dat op hele korte termijn het
terugsnoeien en de kap kan herstarten. Iedere dag uitstel in deze fase leidt tot grotere
vertragingen en uitstel omdat er dan minder tijd is tot aan het moment dat het broedseizoen
start, en wij volgens de Natuurbeschermingswet niet kunnen terugsnoeien en kappen als dit de
natuur verstoort.

S. Sportuelden

De Voscuyl

Deze kap van tussen de rz en z4 bomen is onderdeel van het mogelijk maken van de
herinrichting van Sportpark de Voscuyl. De afgelopen jaren is met sportverenigingen en
gemeente samen hard gewerkt aan het opstellen van een businesscase en projectplan voor De
Voscuyl. U heeft het projectplan in december zorT vastgesteld. Omdat in de planning van de
herinrichting rekening gehouden moet worden met de eindexamens bij het Rijnlands Lyceum
en met de sportseizoenen, betekent uitstel een vertraging van de herinrichting met één jaar,
gelet op de noodzakelijke volgordelijkheid van de geplande activiteiten. Ook voor het kappen

zijn wij in overleg met inwoners.

4.

Houttaal

De gemeente dient te voldoen aan de eisen met betrekking

tot de zorgplicht voor waterkeringen
die het hoogheemraadschap van Rijnland stelt. Momenteel is sprake van achterstallig
onderhoud, waardoor wij niet aan deze eisen voldoen. Met het hoogheemraadschap is al enkele
jaren geleden afgesproken de houtwal gefaseerd aan de eisen van de keur te laten voldoen.
Op basis van overleg met zowel bewoners, het MEC, de bomenbond en Rijnland is besloten

tot

de volgende maatregelen:
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Selectief dunnen met behoud van een aantal middelhoge bomen;
Dikke bomen worden tot So cm hoogte afgezaagd, waarna ze weer kunnen uitlopen

(terugsnoeien);
Bomen tot 5 cm dikte en heesters blijven zoveel mogelijk gespaard;
Een aantal bomen is met bewoners en adviescommissies gemarkeerd. Hiervan wordt bezien
of ze behouden kunnen blijven;
Waar nodig wordt de onderbeplanting aanger,rrld met inheemse heesters met hoge waarde
voor vogels.

Er ontstaat een groot veiligheidsrisico op omvallende bomen, wat niet alleen gevaar oplevert
voor omstanders maar ook schade kan aanrichten aan de waterkering zelf. Bij recente stormen
zijn al diverse bomen omgewaaid. Het werk is al gestart, daarom vangen de overgebleven
bomen nu meer wind. Dit maakt de kans op omvallen aanzienlijk groter. Om risico's te
voorkomen zullen wellicht maatregelen bij de Poelsteeg worden genomen. Een boom die
omwaait is verloren, terwijl een boom die conform bovengenoemde plan wordt kortgezet
binnen korte tijd weer kan uitlopen. Uitstel van de werkzaamheden betekent verder
voortbestaan van achterstallig onderhoud en het niet nakomen van afspraken met het
hoogheemraadschap.

s.

Nieuw-Rhijngeest langs A44 t.b.u. een geluidswal

De kap van ongeveer roo elzenbomen is noodzakelijk om een geluidswal mogelijk te maken
voor woningbouw (bouwplan zo en zr). Afgesproken is met de aannemer om op ro april te
starten met de bouw van de geluidswal. Hiervoor is al een vergunning verleend. In het

nieuwbouwplan worden nieuwe bomen ter vervanging geplant. Eventueel uitstel van het
kappen in verband met nestelende vogels leidt tot uitstel van de bouwplannen 20 en 21.

6.

Herinrichting Wilhelminapark en Endegeesterlaan
Met de bewoners zijn afspraken gemaakt over het herinrichten van het Wilhelminapark en de
Endegeesterlaan, inclusief de vervanging van de aanwezige bomen. De betreffende straten zijn
dringend aan een opknapbeurt toe. De grote bomen zorgen met hun wortelopdruk voor
trottoirs en straten die moeilijk toegankelijk zijn. Ook is al een aannemer gecontracteerd voor
dit werk. Tot slot, met bewoners zijn na een intensief participatietraject afspraken gemaakt over
de herinrichting inclusief het kappen en herplanten van de bomen.

7.

Bomen tussen de Haarlemmerstraaftueg en de A44
De populieren in het bosje naast de begraafplaats vormen een groot veiligheidsrisico. Tijdens de
afgelopen storm zijn al dive¡se bomen omgewaaid. Het laten doorgaan van deze
werkzaamheden is in lijn met de uitspraak van de motie dat veiligheid een gegronde reden is
om te kappen.

B.

Diuerse risicobomen
In Oegstgeest staan op verschillende plekken vijf bomen die een risico vormen voor de
omgeving die uit veiligheidsoverweging zo snel mogelijk gekapt dienen te worden.

Betrokkenheid van inwoners
Zoals gezegd, participatie is een belangrijk onderdeel van de voorbereiding op terugsnoei- en
kapwerkzaamheden. Bij de herinrichting van het Wilhelminapark en de Endegeesterlaan is
bijvoorbeeld uitvoerig overleg gevoerd met een klankbordgroep van bewoners en is afstemming
geweest met onder andere de Bomenbond en de Monumentencommissie. Voorafgaand aan de

renovatie van de houtwal in Haaswijk zijn verschillende overleggen gevoerd met bewoners, het
MEC en de Bomenbond. Bij de voorgenomen kap van de bomen bij De Voscuyl is afgelopen
dinsdag z7 februari een overleg met de bewoners gevoerd. Binnen twee weken wordt dit
gesprek vervolgd.
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Wethouder Roeffen gaat samen met de betrokken ambtenaren met de omwonenden van de
houtwal in Haaswijk vrijdag z maart ter plaatse nogmaals in gesprek. Doel van dat gesprek is
duidelijk te krijgen welke effecten het terugsnoeien heeft, en of er maatwerk nodig is om de
werkzaamheden door te zetten, gelet op belangen die ter plaatse spelen, waaronder het
veiligheidsrisico.

Behoud van het groen op lange termän
Wij hebben met deze raadsmededeling duidelijkheid gemaakt hoe wij in een aantal gevallen
met terugsnoeien en kappen zijn omgegaan, en welke belangen daarbij een rol spelen.
Ook het langetermijnbeeld van het duurzame groene karakter is van belang. Dat wij als
gemeente hier al langer oog voor hebben blijkt uit de in zor5 vastgestelde beheerplannen over
onder meer groenonderhoud, die wij met u besproken hebben. Een ander voorbeeld is de aanleg
van bosplantsoen van meer dan 1o.ooo bomen rondom de Klinkenbergerplas, in aamrrlling op
alle andere bossen en bosplantsoenen en de ongeveer 12.ooo solitaire bomen in Oegstgeest.
Dit wordt neergelegd in het Bomenbeleidsplan dat wij in april aan u voorleggen.
Daarnaast begrijpen wij uw betrokkenheid bij concrete projecten. Daarom informeren wij u
voortaanjaarlijks over de aanstaande projecten, ruim voorafgaand aan het kapseizoen. Zo
creëren we inzicht over de plekken waar terugsnoeien en kap gaat plaatsvinden en waarom dit
gebeurt.
bijlage(n)

Overzicht geplande bomenkap voorl'aar zorS

Burgemeester en wethouders van Oegstgeest
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