B&W VOORSTEL
Kenmerk: 19BW000010
Datum voorstel:
15 januari 2019

Onderwerp:
krediet vervangen bomen Zesmorgen

Voorstel portefeuillehouder:
1. De eiken aan de Zesmorgen in Heteren te vervangen.
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 25.000,- voor het vervangen van deze
bomen.
Team/ behandelend ambtenaar:
Status voorstel:
TBV / W.J.G. Roelofs
openbaar
Portefeuillehouder:
J.A.M. van Baal

Datum b&w-vergadering:
22 januari 2019

Doorgeleiding naar de raad:
nee

Indien naar de raad:
n.v.t.

Betrokkenen bij voorstel extern:

Betrokkenen bij voorstel intern:
Inkoop / S.v. Manen (TBV) / H. Welling (TAV)

Advies type voorronde raad:

Bijlagen voor B&W:
- Startformulier aanbesteding 2019 Cink602 vervangen bomen Zesmorgen (19uit00983)
Bijlagen voor raad:
n.v.t.
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Voorstel
De eiken aan de Zesmorgen in Heteren te vervangen en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 25.000,00 voor het vervangen van deze bomen.
Inleiding
De bewoners aan de Zesmorgen in Heteren hebben overlast ondervonden van de eiken
in hun straat. Evenals de bewoners in de Kerklaan ervaart men deze overlast in de vorm
van schaduw, eikenprocessierups, vallende eikels en “roetdauw” op de geparkeerde
auto’s. Dit laatste is een kleverige substantie die afkomstig is vanaf luizen in de bomen
en slecht van de auto’s te verwijderen is.
Einde 2018 zijn een tweetal avonden belegd met de bewoners. Tijdens de eerste avond
is samen met de bewoners de problematiek en de aanpak besproken. Het overgrote
deel van de bewoners wil de bomen vervangen hebben door een kleiner soort en met
minder overlast.
De tweede avond is een plan gepresenteerd. In dit plan wordt het strakke laanidee verlaten en is er sprake van een fleuriger tuinidee. De aanwezige bewoners kunnen zich hierin vinden onder de voorwaarde dat het verdere straatbeeld en profiel niet wordt aangetast.
Doel en beoogd effect
Verhoging leefbaarheid in de wijk en het voorkomen van schade aan de omgeving.
Argumenten
1.1 Met de bewoners van de Zesmorgen zijn in een eerder stadium al afspraken gemaakt.
Met het vervangen van de bomen aan de Kerklaan was richting de bewoners van de
Zesmorgen al toegezegd om met hen in gesprek te gaan over de klachten en of vervangen van de bomen in hun straat.
1.2 De bomen geven veel overlast.
Het valt niet te ontkennen dat de bewoners overlast ervaren van de bomen. Op sommige plaatsen staan de bomen veel te dicht langs de erfgrens. De onder de bomen geparkeerde wagens zitten vaak onder “roetdauw” en er is te weinig ruimte om de bomen volwassen te laten worden. Deze laatste punten geeft op termijn onwenselijke klachten en
schade aan straat en woningen.
2.1 Op basis van de financiële verordening kan het college het benodigde budget beschikbaar stellen.
Het college kan dit budget zonder betrokkenheid van de raad beschikbaar stellen.
2.2 De kosten worden niet gedekt uit het normale beheerbudget.
Het budget voor beheerbudget is voor het structurele beheer. In dit geval betreft het een
wijziging in de ruimtelijke inrichting.
Kanttekeningen en risico’s
1.1 Niet alle bewoners zijn voorstander van het vervangen van de bomen.
De voor en tegenstanders van het vervangen van de eiken hebben elkaar gevonden in
bovenstaande oplossing.
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Financiën
Het kappen van de bomen en het vervangen daarvan kost € 25.000,00.
De kosten voor de aanschaf en het vervangen van de bomen behoren tot investeringen
met een maatschappelijk nut in de openbare ruimte. Deze investeringen dienen geactiveerd te worden.
Programma: 5 Cultuur en Recreatie
I. Structurele lasten
a. Investering (exclusief compensabele BTW of inclusief niet-comp. BTW)
Soort investering:
Bedrag
Maatschappelijk nut
€ 25.000
Afschrijvingstermijn

20 jaar

b. Uitsplitsing investering naar kostensoorten:
- Interne ordernummer: 4570xxx 2019 Eikenbomen Zesmorgen
Kostensoort

Omschrijving

Bedrag

BTW-code

4333200

Groenvoorziening

€ 25.000

BCF37

Totale investering € 25.000
c. Structurele lasten en dekking:
- Kostenplaats: 65702005 Bomen
Kostensoort

Omschrijving

Bedrag

573 en/of 574
Kapitaallasten investering bij 2,0% rente
€ 1.529
Overige structurele lasten:
geen
Totale structurele lasten € 1.529
d. Dekking ten laste van:
- post onvoorzien

€ 1.529
Totale structurele dekking € 1.529

Rollen
- Budgetadviseur:
Wim Roelofs
- Budgethouder:
Bart van Dijk
Conform artikel 6 van de financiële verordening wordt van de financiële consequentie
van dit voorstel achteraf in het betreffende begrotingsjaar een administratieve begrotingswijziging opgesteld.
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Vervolg
Conform de afspraak met de bewoners zal na goedkeuring van uw college het werk nog
dit voorjaar worden uitgevoerd.
Communicatie
De bewoners zijn en worden telkens geïnformeerd over de gemaakte afspraken en
voortgang. Nadat het budget beschikbaar is gesteld zullen de bewoners worden geïnformeerd over de planning en uitvoering van het werk.
Participatie
In het voortraject zijn de bewoners intensief betrokken geweest bij de discussie m.b.t.
vervangen en soortkeuze.
Evaluatie
Na uitvoering zal het project worden geëvalueerd.
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