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Raadsmededeling

Datum:

9 oktober 20L8

Zaaknummerz 757L64

Van:

het college van burgemeester en wethouders, portefeuillehouder Wethouder Raaijmakers

Aan:

de raad van de gemeente Roosendaal

Steller:

M.J. van der Zijden

Kopie aan:

Marco Vonk, Karen Duys, lnge Raaijmakers

Onderwerp:

Stormschade en bomen

Bijlage:

Kennisnemen van
De kosten van de stormschade en de consequenties

lnleiding
Op 26 juli 2018 werd een deel van Roosendaal getroffen door een zware storm; een valwind. Deze storm heeft
veel schade veroorzaakt in de wijk Kortendijk en wijken en straten direct grenzend aan deze wijk.
I

nformatie/kernboodschap

Door de storm zijn 360 bomen omgewaaid en door de omgewaaide bomen zijn andere bomen beschadigd.
Totaal moeten 440 bomen worden vervangen.
Doordat de omgewaaide bomen met wortel/kluit zijn omgewaaid is er op verschillende plaatsen in de wijk veel
schade aan bestratingen, fietspaden en asfalt ontstaan. Deze schades zullen hersteld moeten worden.
De storm heeft ook schades veroorzaakt bij burgers. Hekwerken, schuttingen, afrasteringen, beplanting,
schuurtjes en zelfs woningen zijn beschadigd.
ln de directe omgeving van de wijk Kortendijk heeft de storm veel takbreuk veroorzaakt. Deze afgebroken
takken hingen boven wegen, fiets- en wandelpaden. Om de veiligheid voor het verkeer en verkeersdeelnemers
te garanderen zijn 3 aannemers ingehuurd om de afgebroken takken zo snel mogelijk te verwijderen.
De totale kosten veroorzaakt door de storm inclusief het vervangen van 440 bomen en herstellen van schades
aan alle vormen van verharding en eventuele schadeclaims bedragen afgerond € 987.000,00

Consequenties
Openbare werken heeft 3000 manuren ingezet om de bomen, takken en stobben/kluiten op te ruimen. Hierdoor
is regulier onderhoud niet uitgevoerd en moeten aannemers ingehuurd worden om het reguliere onderhoud uit
te voeren.
Doordat bij de Berap nog niet alle kosten inzichtelijk waren zullen er financiële overschrijdingen op de
jaarrekening zijn. Dit betreft dan de kosten van opruim werkzaamheden.
De kosten van herstel en vervanging zullen worden meegenomen bij B-rap 2019, danwel de kadernola2020

Communicatie
Facebook, de krant,

KCC ( Klanten Contact

Centrum)

Vervolg
ln 2016 heeft de gemeente raad Verbindend Groen vastgesteld. Hierin staat o.a. dat we iedere te kappen boom
zoveel mogelijk vervangen.

leder jaar wordt een derde van het totaal aantal bomen in Roosendaal gecontroleerd op veiligheid en vitaliteit. (
WA-controle). Uit deze VTA controles is gebleken dat we 480 bomen moeten vervangen. De geraamde kosten
voor het vervangen van deze bomen bedraagt € 288.000,00.
Voor de te vervangen bomen uit de VTA controle en stormschade zullen we een bomenplan maken. Over de
voortgang en start uitvoering zullen we de gemeente raad en inwoners van Roosendaal tijdig informeren.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende
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