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Resultaatteam: Burgemeester en Wethouders

Leiderdorp,

Onderwerp:

Aan de raad.

Verplanten en vellen

12 september 2018

Metasequoia's
Klompenmaker/Wagenmaker

*Z016329BEA0*
Beslispunten
1. Instemmen met het verplanten van 7 Metasequoia’s vanuit de Wagenmaker en Klompenmaker naar
het fietspad nabij de Dwarswatering/ Tulip Inn en in de Houtkamp en het vellen van 15 Metasequioa’s
welke niet herplant kunnen worden (totale kosten bedragen € 60.000).
2. De kosten te dekken ten laste van algemene reserve; een onttrekking aan de algemene reserve van €
60.000 ter dekking te storten in de voorziening IBOR.
3. De begrotingswijziging, zoals hieronder weergegeven, vast te stellen.
Programma
Bedragen in € (+ = nadeel, -/- = voordeel)
1 Meedoen in Leiderdorp
2 Aantrekkelijk Leiderdorp
3 Bestuur en organisatie Leiderdorp
Algemene Dekkingsmiddelen
Overhead, VPB en onvoorzien
Saldo van baten en lasten
Mutatie reserves
Resultaat

1

2018
Lasten
0
60.000
0
0
0
60.000
0
0
neutraal

Baten
0
0
0
0
0
-60.000

SAMENVATTING
Door ernstige overlast (door met name wortelopdruk) van de aanwezige bomen in de
Wagenmaker en de Klompenmaker is er een verplantbaarheidsonderzoek gedaan. Uit dit
onderzoek blijkt dat de betreffende bomen verplantbaar zijn. Om dit succesvol te laten zijn dienen
de bomen minimaal 2 jaar te worden voorbereid en dient er minimaal 3 jaar nazorg plaats te
vinden. De kosten voor de 7 bomen die in Leiderdorp herplant kunnen worden zijn circa €50.000.
Voor de overige 15 bomen moet een kapvergunning worden verleend.
Aan de raad wordt voorgesteld de kosten van het herplanten en het vellen ten laste te brengen
van de reserve.

2

Inleiding
Door ernstig overlast (door met name wortelopdruk) van de aanwezige bomen in de Wagenmaker
en de Klompenmaker is er een verplantbaarheidsonderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat de
betreffende bomen verplantbaar te zijn. Om dit succesvol te laten zijn dienen de bomen minimaal
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2 jaar te worden voorbereid en dient er minimaal 3 jaar nazorg plaats te vinden. Omdat niet alle
bomen op een andere locatie herplant kunnen worden dienen er 15 geveld te worden.
Voorgeschiedenis
Er zijn meerdere klachten/meldingen binnen gekomen van diverse bewoners die overlast ervaren
van de betreffende bomen. De klachten komen met name van wortelopdruk, maar ook de bladval
(naalden) worden als overlast ervaren. Van de laatst genoemde zijn er dan ook schadeclaims
ingediend. De bomen leveren enigszins hinder op voor verkeersveiligheid. N.a.v. klachten van
bewoners is een verplantbaarheidsonderzoek uitgevoerd.
3

Beoogd effect
Door het verplaatsen en vellen van de bomen kan de straat opgepakt worden door middel van
herstraten. Hierdoor komt de gemeente tegemoet aan de klachten over onveilige situaties en
hinder door de bomen. Wanneer de bomen behouden blijven en verplant worden zullen de
groenbelangenverenigingen naar verwachting geen bezwaar maken tegen de verwijdering.
Wanneer besloten wordt alle bomen te kappen in plaats van te herplanten zal er vanuit de
groenbelangenverenigingen veel weerstand komen. Voor de bomen die gekapt worden is een
herplant plicht, na het verkrijgen van de kapvergunning wordt in overleg met de omwonende
bepaald welke boomsoort gebruikt gaat worden.

4

Argumenten

1.1. Om de overlast van de bomen weg te nemen voor de omwonenden dienen ze verwijderd te
worden. Vervolgens kan het worden dicht gestraat. De kosten van het dichtstraten van de 15 te
vellen bomen zijn wel opgenomen. Overige herstraatkosten zijn niet opgenomen in dit voorstel,
omdat dit in een project van civiel wordt opgepakt.
1.2. Wanneer er gekozen wordt voor het verplanten zal de weerstand bij de groenbelangenverenigingen
naar verwachting beperkt zijn. Wanneer overgegaan wordt tot kap wordt er een grote weerstand
verwacht bij de groenverenigingen wat mogelijk resulteert in een lang proces waar de bewoners de
dupe van worden.
5

Kanttekeningen/Risico-inventarisatie

1.1. De kosten voor het verplanten en herplanten zijn niet begroot waardoor er geen financiële dekking
is voor het verplanten. Het benodigde bedrag dient beschikbaar gesteld te worden uit de algemene
reserve.
1.2. De voorbereiding van het verplanten van de bomen kost 2 jaar. Dit betekent dat de bewoners nog 2
jaar de eerder benoemde overlast moeten ervaren.
6

Communicatie
Wanneer besloten wordt de bomen te verplanten en te vellen zal dit gecommuniceerd worden via
social media. De mensen die hier de laatste jaren een melding over hebben gedaan worden per
mail op de hoogte gebracht.
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Financiën
De financiën dienen uit de algemene middelen gehaald te worden, omdat het verplanten en vellen
van deze bomen niet in de huidige budgetten zit inbegrepen. Daarom zal € 60.000 worden
onttrokken aan de algemene reserve en gestort worden in de voorziening IBOR.

8

Evaluatie
De verplantte bomen dienen drie jaar nazorg te krijgen om de bomen een goede kans te geven. Na
deze drie jaar wordt gemonitord of de bomen nog extra aandacht behoeven.

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,
de secretaris,

de burgemeester,

H. Romeijn

L.M. Driessen-Jansen

Bijlagen:
1. verplantbaarheidsonderzoek Z/18/114308

