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Ondenruerp Boomstructuur Wipwei

Betreft het een raadsvoorstel/raadsmededeling in de

cyclus?

Nee

Beleidsterrein Omgeving

Portefeuillehouder Wethouder Schenk

Schriftelijke vraag

ln de Verbeetding van de vastgestelde boomstructuren (hoofdboomstructuren, sfeerbomen en
overige bomen) is de boomstructuur van de Wipwei keurig ingetekend. Aan de Noordkant zien we
bomen behorende bij de hoofdbomenstructuur en aan de 3 andere zijden bomen behorende bij de
Sfeerbomen structuur. Of moet ik zeggen: zagen we?

Wethouder Schenk heeft in de gemeenteraadsvergadering van 14 juti jt. bij behandeting van de
notitie Verbindend Groen juist aangegeven dat zij wit behoeden dat bomen door ptanotogische
ontwikkeling gekapt moeten worden en dat ook bij planologische ontwikkeling de regels van de
notitie Verbindend Groen van kracht zijn.
Lettertijk zegt wethouder Schenk: En ik wil juist ervoor behouden dat wij snel gaan kappen. lk wil
echt die regels toepassen en niet nog een uitweg geven aan mensen om dan maar snel te gaan

kappen. Nee, we, monumentate bomen en sfeerbomen zijn voor ons erg belangrijk en wij kijken
gewoon hoe we dat in kunnen passen in ptanotogische ontwikkelingen.

Hierover heeft de fractie van de VLP de navolgende vragen voor wethouder Schenk:

1) Waarom zijn de bomen op de Wipwei gekapt?

2) Wetke inspanning heeft u verricht om dit te voorkomen?

3) Hoe en waar gaat u deze bomen compenseren?

Namens de fractie van de VLP, Jos Heeren
Namens de fractie van Groenlinks, Klaartje Koenraad
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Wij beantwoorden uw vragen als volgt:

1. De bomen zijn gekapt om de woningbouwontwikkeling op de Wipwei mogelijk te maken.
De Wipwei is de eerste ontwikkeling in lijn met het besluit van uw raad op 17 december 2015 over
de ontwikkeling van Stadsoevers. De realisatie van de woningen aan de Wipwei start op korte
termijn in maart 2017 . ln het kader van het bouwrijp leveren van de grond aan de ontwikkelaar zijn
de bomen gekapt.

2. Bij de uitwerking van het ruimtelijk raamwerk (raadsbesluit) wordt zo veel mogelijk rekening
gehouden met de hoofdboomstructuur. Daarnaast wordt een nieuwe, ecologische verbindingszone
gerealiseerd, deels op het niet te bebouwen deelvan de Wipwei.

3. Met de binnen Stadsoevers te realiseren Ecologische Verbindingszone, waar ook het niet te
gedeelte van de Wipwei toe behoort, zal deze kap meer dan worden gecompenseerd

Wethouder Beheer Openbare Ruimte

t4':4*.


