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1. In bijlage 5 is de wens geuit dat er een ETT-er mee gaat lopen gedurende de gehele 
bouwactiviteit. Hoe wordt dit geregeld? 
 
Bijlage 5 bij het raadsvoorstel betreft de vooraf opgestelde ruimtelijke randvoorwaarden voor 
ontwikkeling van de locatie met een nieuw bouwvolume achter op de kavel . De ontwikkelaar 
heeft voorts gestudeerd naar haalbaarheid op de ruimtelijke relevante aspecten, waaronder de 
effecten op het groen. 

  
Door een European Tree Technician van Pius Floris is een groentoets met een 
bomeneffectanalyse opgesteld om te beoordelen of het nieuwe bouwvolume op de kavel kan 
worden gerealiseerd zonder aantasting van de bomen op gemeentegrond en de monumentale 
boom op de kavel. 
 
In paragraaf 3.5 van deze groentoets worden aanbevelingen gedaan om te waarborgen de bomen 
die behouden dienen te blijven schadevrij zullen blijven (zowel tijdens de bouwfase als na 
realisatie van het bouwplan). 
 
Wanneer de aanbevelingen worden gevolgd tijdens de bouwfase is het niet nodig om gedurende 
de hele bouwactiviteit een ETT-er te laten meelopen. De gemeente kan tijdens de bouwfase 
toezicht houden of de aanbevelingen worden nageleefd door de bouwer. Ter waarborg van de te 
treffen maatregelen tijdens de bouwfase zullen hieromtrent voorwaarden worden opgenomen in 
de omgevingsvergunning. 

 
2. In bijlage 5 staat dat er een bomen-effect-analyse moet worden opgesteld vanwege de hoge 

grondwaterstand. Waar kunnen we die analyse vinden? 

 

Die analyse heeft vorm gekregen in de groentoets van Pius Floris. Het blijkt dat fluctuatie van de 

grondwaterstand op de locatie van invloed kan zijn op de bomen. 

 

 

 



 

 

In de groentoets is het volgende opgenomen onder de aanbevelingen in relatie tot het 

grondwater: 

 De grondwaterstand mag in principe niet fluctueren. Indien de grondwaterspiegel nabij 

de bouwkuip daalt, dient het wortelpakket met oppervlaktewater te worden bevloeid, 

om uitdroging te voorkomen. Er wordt een grondwatermonitoringsplan opgesteld. De 

aannemer wordt contractueel verplicht direct maatregelen te nemen, mocht de 

grondwaterstand te hoog of te laag worden. 

 Grondwerkzaamheden binnen de leefomgeving van de bomen, mogen niet uitgevoerd 

worden onder natte omstandigheden. Werken onder extreem natte omstandigheden 

heeft tot gevolg dat de bodem sterk verdicht en/of verslempt. 

 

Om te waarborgen dat tijdens de bouwfase de mogelijk negatieve effecten van werkzaamheden op 

de bomen worden gemitigeerd zal ook voor dit aspect een voorwaarde in de omgevingsvergunning 

worden opgenomen. 

  

3. Er is veel onrust over het verdwijnen van groen.   
3a.  Gaat het college de eigenaar houden aan de in de groentoets aangegeven herplant-plicht?  
 
De groentoets gaat uit van duurzaam te behouden groenelementen in het ontwerp door het inpassen 
van bestaand waardevol groen. De monumentale boom wordt meegenomen in het ontwerp 
waardoor het huidige beeld van een karakteristieke villa met monumentale boom, behouden blijft. 
Ook alle bomen op gemeentegrond blijven behouden. Voor de te verwijderen bomen geldt geen 
herplantplicht die kwantitatieve compensatie beoogt. 
Om de tuin een kwalitatief hoogwaardige uitstraling te geven is een ontwerp gemaakt voor de 
herinrichting van de tuin met lage beplantingen en waar mogelijk nieuw te planten bomen. Het te 
realiseren en in stand te houden oppervlak aan groen met sierbeplanting ter compensatie zal als 
voorwaarde in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 

 
3b.  Kan het college duidelijk aangeven welke bomen en/of heesters op de gemeentegrond moeten  
        verdwijnen en wat daar voor in de plaats komt?  
 
Er zullen alleen bomen op eigen terrein verdwijnen (zie de Groentoets welke als bijlage bij de 
ruimtelijke onderbouwing is opgenomen). De compensatie die hiervoor plaatsvindt krijgt 
voornamelijk vorm in kwalitatieve zin. In de groentoets is een verbeelding opgenomen van het 
tuinontwerp (pagina 6) in de nieuwe situatie. Op pagina 11 van de groentoets worden de 
compenserende maatregelen genoemd om het verlies van groen op eigen terrein te compenseren. 
 
Afhankelijk van het woon(zorg-)concept kan de parkeerbehoefte een stuk lager uitvallen dan 
wanneer wordt uitgegaan van “pre-zorgwonen”.  Bij het pre-zorgwonen dient voor het parkeren te 
worden uitgegaan van de theoretisch zwaarst mogelijke planologische invulling, die overeenkomt 
met de norm voor reguliere woningen. 
 
Mensen met een aantoonbare zorgindicatie hebben in de regel geen autobezit. De parkeernorm ligt 
dan veel  lager waardoor meer ruimte overblijft om groen te compenseren door bomen. In dat geval 
kan op eigen terrein nog een aantal extra nieuwe bomen worden aangeplant. De ontwikkelaar wenst 
echter de mogelijkheid voor zowel pre-zorgwonen  als een zorgconcept voor mensen met een 
aantoonbare zorgindicatie vooralsnog open te houden. 
 
Overigens is naar aanleiding van een bezichtiging met enkele direct omwonenden en enkele 
raadsleden bezien of ter verbetering van het totale plan en vermindering van “overlast” voor 
bewoners  (Van der Valk Boumanweg 234 en Splinterlaan) de bebouwing in de achtertuin iets 
verschoven zou kunnen worden.  Daarom is voorgesteld  een smalle strook  grond van het openbaar 
groen te verkopen (37 m2) conform tekening grondoverdracht bij de concept- 



 
 
exploitatieovereenkomst  minder dan 10 % van het totale openbare groengebied).  Zeker is  dat  dit 
niet ten koste gaat van de aanwezige grote bomen op die hoek die worden gehandhaafd.  
Het geheel wordt natuurlijk na realisatie van het plan opgeknapt waardoor  ook de kwaliteit  van het 
thans aanwezige, enigszins verwilderde,  plantsoen  beter zal worden. 


