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Samenvatting
De bewoners op de Biezen geven al jaren aan overlast te ondervinden van de bomen bij hun in
de straat. Dit jaar zijn er veel klachten binnengekomen en heeft er overleg plaatsgevonden met
een afvaardiging van de bewoners. De kwestie is in het college besproken en zij willen graag tot
een oplossing komen. Het college heeft besloten dat voor de eerste rij bomen een
omgevingsvergunning voor het kappen van deze bomen wordt verleend.
Normaal gesproken moet degene die overlast ervaart zelf de omgevingsvergunning aanvragen en
de bijbehorende kosten betalen (leges, kapkosten en herplantvergoeding). Gezien de bijzondere
situatie met een lange voorgeschiedenis, is het college bereid om een deel van de kosten op zich
te nemen. De kosten voor de leges en het kappen van de bomen kunnen uit bestaande middelen
worden betaald. Voor wat betreft de herplantvergoeding wordt voorgesteld om de kosten te delen
tussen de gemeente en de bewoners uit de straat. De bewoners willen gezamenlijk € 5.000
betalen voor de herplantvergoeding, als gemeente zullen we dan het resterende bedrag van
€ 8.000 moeten betalen. Voor het deels betalen van de herplantvergoeding zijn onvoldoende
middelen beschikbaar en wordt middels dit raadsvoorstel om een krediet van € 8.000
aangevraagd.
Om tot een goede oplossing te komen dienen naast het kappen van de eerste rij bomen ook nog
extra onderhoudsmaatregelen te worden uitgevoerd. Het college wil de bomen graag vaker
behandelen tegen bladluis en vaker en op een andere wijze snoeien. Om deze extra
werkzaamheden te kunnen uitvoeren is extra budget nodig.
Voorgesteld besluit :
a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 8.000 voor de herplant van de gekapte bomen op
de Biezen
b. Het budget van bestrijdingsmiddelen met € 500 per jaar te verhogen voor het uitvoeren
van extra rondes voor het bestrijden van bladluis op de Biezen
c. Het budget van boomverzorging met € 2.500 te verhogen voor de jaren 2019, 2022, 2025
etc. voor het uitvoeren van extra snoeiwerkzaamheden op de Biezen
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Inleiding/probleemstelling:
De bewoners van de Biezen hebben een klacht ingediend over de bomen in hun straat. De
bewoners geven aan al jaren overlast te ondervinden en willen graag een oplossing voor hun
probleem.
De kwestie is met zowel de bewoners als met Stichting Bomen Boekel besproken. Het is een
lastige situatie met verschillende belangen. De Biezen heeft aan weerszijden een dubbele rij met
bomen. Nu deze volwassen worden veroorzaken deze overlast.
Relatie met eerdere besluitvorming:
De gemeenteraad heeft op 5 oktober 2006 de definitieve lijst waardevol groen vastgesteld. alle
112 bomen op de Biezen staan op deze lijst.
Beoogd resultaat:
Met dit raadsvoorstel wordt beoogd een oplossing voor het overlastprobleem op de Biezen te
vinden en de financiële gevolgen hiervan te dekken.
Argumenten:
De bewoners van de Biezen ervaren overlast van de bomen in de straat. De bomen veroorzaken
overlast door het blad, bloesem en luizen. Bewoners hebben hier last van en geven aan dat in de
zomermaanden geen deuren of ramen opengezet kunnen worden. De bewoners ervaren met
name in het voorjaar en zomer klachten van de bomen. In juni stromen de brieven en foto’s van
bewoners binnen. Deze informatie is gebundeld in een overlastdossier en als bijlage bij dit
raadsvoorstel toegevoegd.
Advies Stichting Bomen Boekel
De situatie op de Biezen is besproken met Stichting Bomen Boekel. Zij hebben per brief d.d. 24
oktober 2017 aangegeven dat ze negatief tegenover een eventuele kap staan. De argumenten die
Stichting Bomen Boekel aandraagt zijn:
1. Bij verwijdering van de eerste rij, zal over een aantal jaar de volgende rij aan de beurt zijn,
de overlast blijft aanwezig
2. In zowel Boekel als Venhorst staan bomen nog dichter bij de bebouwing en erfgrenzen
dan hier het geval is. Moeten deze dan ook weg?
3. De bewoners hebben indertijd zelf gevraagd om de huizen verder naar voren te plaatsen
om zo een diepere achtertuin te verkrijgen.
4. Het typische straatbeeld verdwijnt door de kap van de eerste rij
Voorstel college
Het college heeft besloten om de overlastsituatie aan te pakken en de eerste rij bomen
aangrenzend aan de tuinen op de Biezen te kappen. In totaal gaat het om 26 bomen.
Normaliter moet degene die overlast ervaart zelf de omgevingsvergunning aanvragen en de
bijbehorende kosten betalen (leges, kapkosten en herplantvergoeding). Gezien de bijzondere
situatie met een lange voorgeschiedenis, is het college bereid om een deel van de kosten op zich
te nemen. Het merendeel van de kosten zit in de herplantvergoeding. Het college wil een deel van
deze kosten betalen als de bewoners gezamenlijk ook een deel van de kosten voor hun rekening
nemen.
Aangezien de bomen in de eerste rij niet evenredig over de woningen zijn verdeeld, voor sommige
woningen staan meerdere bomen en voor sommige woningen staat geen boom, is met de
bewoners afgesproken dat per adres een bijdrage van € 250 aan herplantvergoeding wordt
betaald. Het overlastprobleem speelt namelijk in de gehele straat waardoor de bijdrage voor alle
bewoners hetzelfde zou moeten zijn. Er zijn 20 woningen in de straat en de totale bijdrage vanuit
de buurt komt hiermee uit op € 5.000. De bewoners in de straat hebben toegezegd dit bedrag als
straat te willen betalen.
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Naast het kappen van de eerste rij bomen dienen er andere maatregelen te worden uitgevoerd
om de overlast situatie te beperken.
- De overige bomen in de straat worden op dit moment elke 3 jaar gecontroleerd en in
principe elke 6 jaar gesnoeid. Door deze bomen elke 3 jaar te snoeien, neemt de overlast
aanzienlijk af. De verwachte extra kosten zijn € 2.500. Er wordt voorgesteld om het budget
voor Boomverzorging om de 3 jaar met € 2.500 te verhogen.
- De bomen in de straat zijn lindebomen en veroorzaken overlast door de aanwezigheid van
bladluis. Bladluis wordt op dit moment alleen aangepakt bij de bomen aan de zijde van de
woningen. Door alle bomen in de straat te behandelen en dit vaker te doen, zal de overlast
afnemen. De verwachte extra kosten zijn ongeveer € 500 per jaar. Er wordt voorgesteld
om het budget voor bestrijdingsmiddelen met € 500 per jaar te verhogen.
Financiële gevolgen en dekking:
Aan dit voorstel zijn verschillende financiële gevolgen verbonden. Een deel van deze kosten
worden betaald uit bestaande middelen. Voor de dekking van de overige kosten wordt het
volgende voorgesteld:
Herplantvergoeding
De herplantvergoeding wordt gebruikt om op een nader te bepalen locatie bomen terug te
planten. Aangezien het waardevolle bomen zijn, is de herplantvergoeding € 500 per boom.
De bewoners uit de straat leggen in totaal € 5.000 bij aan de herplantvergoeding. Het
resterende bedrag van € 8.000 wordt door de gemeente betaald.
Voor deze kosten is geen dekking in bestaande budgetten. Er wordt voorgesteld de
gemeenteraad een krediet beschikbaar te laten stellen van € 8.000 voor de
herplantvergoeding.
Extra spuitronde tegen luizen
De bladluizen in de lindebomen vormen een groot onderdeel van de overlast op de Biezen.
Om de overlast te beperken wordt voorgesteld om een extra spuitrondes tegen bladluizen in
deze straat uit te voeren en daarbij alle bomen in de straat mee te nemen. De kosten
hiervoor worden geschat op € 500.
Extra snoeien van resterende bomen
De bomen in de Biezen maken onderdeel uit van het bomenbeheerplan. Volgens dit
beheerplan worden deze bomen om de 3 jaar gecontroleerd en eens in de 6 jaar gesnoeid.
Gezien de mate van overlast lijkt het een keer per 6 jaar snoeien voor deze straat
onvoldoende. Om de bomen meer terug te snoeien dan de gebruikelijke veiligheidssnoei,
worden de kosten op € 2.500 per 3 jaar geschat. Indien we de Biezen eens per 3 jaar willen
snoeien, zal het budget voor Boomverzorging in de jaren 2019, 2022, 2025 etc. dus met
€ 2.500 verhoogd moeten worden.
Keuzemogelijkheden:
Met dit raadsvoorstel wordt onder andere om financiële middelen gevraagd voor het deels betalen
van de herplantvergoeding. Het college stelt voor dat elk huishouden op de Biezen € 250 bijdraagt
aan de herplantvergoeding. De totale herplantvergoeding voor de bomen in deze straat is
€ 13.000 (26 bomen x € 500), als de bewoners per huishouden € 250 bijdragen, dan resteert een
bedrag van € 8.000 aan herplantvergoeding voor de gemeente Boekel.
Aangezien 3 huishoudens niet willen meewerken aan deze werkwijze, zijn de overige bewoners
bereid om het resterende bedrag van € 750 (3x € 250) te betalen.
De gemeenteraad kan ervoor kiezen de kosten van € 750 niet ten laste te laten komen van de
overige straatbewoners, maar op te nemen in het gevraagde krediet. In dat geval zal een krediet
van € 8.750 beschikbaar worden gesteld.
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Risico’s:
De omgevingsvergunning voor het kappen van deze bomen moet worden aangevraagd.
Belanghebbende kunnen bezwaar maken tegen het verlenen van deze vergunning. In dat
geval wordt het bezwaar gehoord bij de gemeentelijke hoorcommissie.
Communicatie:
Na het in procedure brengen van dit raadsvoorstel heeft nog een overleg plaatsgevonden met een
afvaardiging van de bewoners van de Biezen en Stichting Bomen Boekel. Dit overleg had als doel
om elkaars standpunten te verduidelijken en eventuele bezwaren met elkaar te bespreken.
Uitvoering en evaluatie:
Niet van toepassing
Voorstel:
a. Een krediet beschikbaar te stellen van € 8.000 voor de herplant van de gekapte bomen op
de Biezen
b. Het budget van bestrijdingsmiddelen met € 500 per jaar te verhogen voor het uitvoeren
van extra rondes voor het bestrijden van bladluis op de Biezen
c. Het budget van boomverzorging met € 2.500 te verhogen voor de jaren 2019, 2022, 2025
etc. voor het uitvoeren van extra snoeiwerkzaamheden op de Biezen
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