Vraag en antwoordlijst van de bijeenkomst van 23 mei 2017
Algemeen
Sinds wanneer staat de tekening van het plan op de website?
Sinds begin maart.
Is die tekening in de plaats gekomen van de tekening die sinds september vorig jaar op de website
staat, waarop te zien is dat slechts vier bomen worden gekapt?
Nee, dit zijn twee verschillende projecten. Toevallig wel twee projecten bij de Zuidplaslaan. De
tekening van september gaat over het project voor de parallelweg Zuidplaslaan.
Verplanten platanen
Waarom wil de gemeente de helft van de bomen wegnemen?
De Zuidplaslaan is een belangrijke laan en onderdeel van de hoofdstructuur met waarde voor de wijk
en Waddinxveen. Voor de toekomst willen we deze waarde behouden.
De helft van de bomen gaan weg om de bomen in de laan meer ruimte te geven om uit te groeien.
Door deze werkwijze blijft de waardevolle laan behouden voor de toekomst. Verder waren er veel
meldingen in voorgaande jaren over o.a. schaduw en bladval.
Wat verstaat u onder duurzaam behoud?
Onder een duurzaam behoud van de laan verstaan we dat we de waarde van de laan voor de
toekomst behouden. Wilt u daar meer over weten, kijk dan bij de duurzaamheidsvisie en het
groenbeleidsplan van de gemeente (www.waddinxveen.nl/groenbeleid).
Wat gebeurt er als er na het verplanten een boom doodgaat?
De gemeente vervangt dan de boom wanneer dit praktisch haalbaar is. We zetten altijd in op
compensatie, bij voorkeur ter plekke of ergens anders.
Wat is de waarde van de bomen?
De waarde van de laan is getaxeerd op een kleine zeven ton euro. Voor de berekening van de actuele
boomwaarde van de platanen aan de Zuidplaslaan te Waddinxveen is het Rekenmodel Boomwaarde
van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB) van toepassing. Volgens dit model
zijn de bomen in 2015 getaxeerd.
In de gemeente staan op heel veel plekken bomen dichter bij elkaar of worden bomen dicht bij elkaar
geplant. Waarom hier dan een dunning?
Iedere situatie is anders. Ons uitgangspunt in het groenbeleid is de juiste boom op de juiste plek. (zie
ook www.waddinxveen.nl/groenbeleid).
Als de bomen niet naar Park Triangel gaan, waar gaan ze dan naartoe?
Dan zoeken we een andere plek, mogelijk bij een buurgemeente.
Als de boomwaarde zesduizend euro is, wat is de boom dan waard als deze is verplant ?
De boomwaarde wordt bepaald door leeftijd, boomsoort en conditie. Als deze factoren gelijk blijven,
blijft de waarde gelijk. Anders neemt deze af.
Zijn alle bomen in januari gesnoeid voor transport (transportgereed)?
Nee, de snoeironde in januari was een onderhoudssnoei.
Is deze soort bomen geschikt voor verplanten?
Ja.
Heeft het bedrijf dat het onderzoek gedaan heeft naar de verplantbaarheid ook opdracht voor het
uitvoeren van het verplanten?
Nee, dat zijn twee verschillende opdrachten aan twee verschillende bedrijven.
Waarom worden er bomen gekapt?

Bij een aantal bomen liggen binnen hun benodigde kluitgrootte kabels en leidingen (data,
laag/middenspanning of water). Wanneer we de bomen eruit zouden halen is schade aan kabels en
leidingen niet is te voorkomen. Gezien het belang van deze kabels en leidingen, kunnen we de bomen
niet verplanten, maar gaan we deze kappen.
Kunnen deze bomen ook blijven staan?
Als de bomen blijven staan ontstaat niet de ruimte voor het verder uitgroeien van de overige bomen.
Is er ook een ander snoeibeleid mogelijk?
Het is bij platanen mogelijk om een wijze van vormsnoei toe te passen. Ons uitgangspunt is wel dat
we de oorspronkelijke vorm van de laanboom willen behouden.
De bomen die straks verplant worden, snoeien jullie nog een keer, waarom?
De bomen worden voor transport gesnoeid om takbreuk en schade te voorkomen tijdens het transport.
Wat is de kans dat de bomen in de Triangel gaan groeien?
De kans dat de bomen in Triangel gaan groeien wordt geoptimaliseerd door de zorg voor de
groeiplaats en nazorg (bemesten, water geven etc.).
Kosten gemoeid met verplanten
Wat kost het verplanten van de bomen in dit project?
Het verplanten van de bomen kost ruim twee ton. Deze kosten bestaan uit kosten voor de
voorbereiding van € 15.000 en de uitvoering inclusief nazorg van de bomen € 260.000.
Kunt u vertellen wat het verplanten van een enkele boom kost?
Dat hangt af van de omstandigheden. Voor de situatie van de Zuidplaslaan, zie het antwoord op de
vorige vraag.
Is het mogelijk om inzicht te krijgen in de kostenspecificatie?
Nee, dit is bedrijfsgevoelige informatie van onze leveranciers
Op welke wijze is het werk uitbesteed?
Het werk is meervoudig ondershands aanbesteed. Dat betekent dat we meerdere offertes hebben
aangevraagd bij gespecialiseerde bedrijven. Deze wijze van aanbesteden valt binnen de regels van
het inkoopbeleid van de gemeente.
Behandeling bezwaarschrift
Op basis van welke informatie is de ODMH (Omgevingsdienst Midden Holland) tot een kapvergunning
gekomen?
De stukken die bij de aanvraag zijn ingediend, hebben geleid tot een omgevingsvergunning voor het
kappen.
Wie zitten er in de bezwarencommissie?
De bezwarencommissie is een onafhankelijke commissie en niet gebonden aan de gemeente. In de
commissie zijn mensen benoemd, meestal met een juridische achtergrond. Zij beoordelen de
verlening van de vergunning. De bezwarencommissie geeft advies aan het college van burgemeester
en wethouders. Het college bepaalt of zij een besluit herzien. Daarna is beroep mogelijk.
Kijkt de bezwarencommissie ook naar duurzaamheid?
De gemeente heeft een duurzaamheidsvisie vastgesteld. Dit is een beleidsplan. De commissie kijkt
hier niet inhoudelijk naar maar naar het bestreden besluit (de omgevingsvergunning voor het kappen).
Mogen wij een onafhankelijk adviseur inhuren?
Ja, u kunt een adviseur inhuren.

