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Afhandeling toezegging (T2019-124)
Bomencompensatie A16

Geachte leden van de gemeenteraad,

Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte op 3 december 2019 zei wethouder Arends u toe
om een overzicht te geven van de bomen die moeten wijken voor de snelweg en waar ze
gecompenseerd worden. Met deze brief geven wij antwoord op uw vraag.
Om het project te kunnen uitvoeren wordt in 2019/2020 langs het traject groen (bomen en
struiken) verwijderd. In totaal gaat het om 34,9 ha, met als belangrijkste locaties het Lage Bergse
Bos, de Schieveensedijk, kruising N471/N209 en President Rooseveltweg/Terbregseplein. Binnen de
grenzen van het Tracébesluit (TB-gebied) wordt 23,5 ha gecompenseerd door aannemerscombinatie
De Groene Boog. Buiten het TB-gebied wordt 11,4 ha gecompenseerd in gemeente Rotterdam
(6,5 ha) en gemeente Lansingerland (4,9 ha). Idealiter zo dicht mogelijk in de buurt van het tracé.
Exacte aantallen kunnen nog worden bijgesteld als de balans wordt opgemaakt van het groen dat
daadwerkelijk is verwijderd. Met andere woorden: als het aantal gekapte bomen lager of hoger
uitvalt, dan zal de compensatie ook worden bijgesteld. Op dit moment is de zogenaamde
‘bomenboekhouding’ nog niet volledig en kunnen genoemde aantallen dus nog wijzigen. Inmiddels
is met Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer afgesproken om 3 ha tijdens het eerstvolgende plantseizoen in het Lage Bergse Bos te compenseren, op grondgebied van gemeente Lansingerland. Dit
zal een kwaliteitsimpuls voor het Lage Bergse Bos zijn en een gewenste extra om het bos robuuster
te maken. Dit is een logische locatie omdat in het Lage Bergse Bos de meeste bomen zullen
verdwijnen. Er blijft voor de gemeente Lansingerland dan nog 1,9 ha over om op andere plaatsen te
kunnen compenseren.
Een deel van de totale compensatie buiten TB-gebied heeft al plaatsgevonden in de Vlinderstrik
West. Met Rijkswaterstaat vinden echter nog gesprekken plaats voor de verdere definitieve invulling van de compensatie buiten TB-gebied. Zoekgebieden die hiervoor in beeld zijn, zijn onder
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meer de polder Schieveen, Vlinderstrik, Schiebroeksepark, Triangelpark, Park de Polder, het Lage
Bergse Bos, het Terbregseveld en Wilderszijde. We hopen op korte termijn tot concrete afspraken
te komen over deze compensatie.
In aanvulling op deze tekst is een digitale kaart bijgevoegd met daarop een actuele stand van zaken
van alle kapvergunningen (NB dit is dus een momentopname). Hierop staan de locaties aangegeven
en tevens of de vergunning al is aangevraagd, is toegekend c.q. of de kap al heeft plaatsgevonden.
Hier staan overigens geen aantallen bij. Deze staan in de kapaanvragen benoemd. Per locatie staat
een zaaknummer genoemd van de kapaanvraag zoals ingediend bij de gemeente. De afdeling
vergunningen kan de raad desgewenst voorzien van nadere informatie over specifieke locaties in
gemeente Lansingerland.
Met deze toelichting beschouwen wij de toezegging als afgehandeld.

Met een vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Lansingerland

Lucas Vokurka
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drs. Pieter van de Stadt
Burgemeester

Bijlage:
 Stand van zaken Kapvergunningen en kapmeldingen (T20.06639)
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