Initiatiefvoorstel (conform artikel 37 Reglement van Orde voor de vergaderingen van de raad der
gemeente Rozendaal) voor de raad van de gemeente Rozendaal van 13 december 2016.
De fractie van de BGR stelt aan de voorzitter van de Raad van de gemeente Rozendaal het
volgende voor.
Inleiding.
In de `In de Roos´ van 18 november 2016, uitgave 2016-21 is gepubliceerd dat aan het hoofd
Openbare werken van de gemeente vergunning is verleend voor het kappen van 4 sierkersen, 2
berken en 37 zomereiken aan de Kraijesteijnlaan en omgeving (verzenddatum 17 november
20171).
Het college van B&W heeft, gezien de achterliggende stukken, aldus daadkrachtig besloten om het
kappen van 43 bomen mogelijk te gaan maken, waar blijkbaar de in die voorlaatste nieuwbouwwijk
van Rozendaal eind vorige eeuw geplante bomen nu zo zijn gegroeid en conform het hiervoor
gemaakte plan thans daarom verminderd/uitgedund moeten worden.
De BGR is uiteraard niet tegen degelijk en groot groenonderhoud. Dergelijk onderhoud past in goed
beheer, maar de BGR wil graag dat het college voorafgaand aan de daadwerkelijke kap door het
hoofd openbare werken, eerst nader onderzoek doet naar een alternatief voor kap en de raad
hierover informeert.
Voorstel
Onderzoek of de 43 bomen (of een deel daarvan) die van hun huidige plek weg moeten in verband
met andere bomen in plaats van gekapt te worden ook verplaatst kunnen worden naar de nu in
aanbouw zijnde nieuwbouwwijk De Del, zodat daar al direct meer volwassener bomen het
straatbeeld en de leefomgeving kunnen gaan beïnvloeden. Betrek bij dit onderzoek de kosten van
verplaatsing in relatie tot nieuwe aanplant op De Del met groei en latere kap/uitdunning en de
huidige geplande kapkosten, met verkoop van het hout of afvoer daarvan en laat de raad hierover
na onderzoek eventueel besluiten.
Achterliggend
Het kappen van bomen kan in elk seizoen, maar zonder blad is het makkelijker kappen. Het
verplanten van bomen is een grote operatie waarvan de meeste bomen traag herstellen. Hoe
zorgvuldig het verplaatsen ook wordt uitgevoerd, dit resulteert altijd in het vernietigen van een
groot deel van het absorberende wortelsysteem van de boom. Het is dan ook van het grootste
belang dat het uitgraven, het verplaatsen en het opnieuw planten zorgvuldig wordt uitgevoerd en
met de minst mogelijke schade aan het wortelsysteem gebeurt. De beste periode om te
verplaatsen is het ‘slapende’ seizoen.
(zie ook http://www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=195532)
De BGR verzoekt de voorzitter van de raad het voorstel te plaatsen op de agenda van de raad van
13 december 2016.
Rozendaal, 29 november 2016
Ondertekening door:
De fractievoorzitter van de BGR.
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Bedoeld zal zijn 2016 en in de voettekst van de `in de Roos` staat 4 november 2016 opgenomen.
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