
SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.

INDIENING

Steller vragen: Eric de Zeeuw, GroenLinks 
Datum: 12 juni 2019

Onderwerp: Groenbeheer en inrichting Amstellaan

Wijze van beantwoording: 
Schriftelijke vragen worden binnen maximaal 30 dagen schriftelijk beantwoord.
Indien anders gewenst:
n.v.t.

Meer algemene, politieke vragen over dit onderwerp:
Er is in 2018 volop snoeiadvies aan particulieren gegeven.
Vraag
1. Om hoeveel adviezen gaat het en wat was het resultaat, bijv. in aantal behouden bomen?

Nu wordt  jaarlijks ca. € 1,5 miljoen besteed aan Groenvoorziening. In 2018 was er een overschrijding 
van € 31.000 t.g.v. droogte en € 37.000 t.g.v. inlopen van achterstallig onderhoud. Bovendien 
sneuvelen er steeds meer bomen door stormen, zoals recentelijk weer op 8/9 juni jl. Uit de mondelinge 
beantwoording van onze technische vraag over de kadernota, heb ik begrepen dat het mogelijk is de 
achterstand in te lopen met het bestaande budget. Echter, er is achterstand, meer droogte en meer 
schade t.g.v. noodweer. Daarom deze vraag aan het college: 
Vraag
2. Lukt het om met het bestaande budget het groenbeheer op peil te houden en gekapte of 

omgewaaide bomen te vervangen, en hoe denkt het college dat te organiseren en realiseren?

Vragen over groenbeheer n.a.v. meldingen en locatiebezoeken:
Op dinsdag 7 mei kreeg ik een melding dat gif gespoten wordt op de buxushagen rondom het 
raadhuis. Foto 1 is een foto van dinsdag 7 mei, genomen vóór het raadhuis. De medewerker, die daar 
bezig was, vertelde overigens dat het geen schadelijk gif is voor vogels. Maar het is iets dat alle 
rupsen doodt. N.a.v. daarvan twee vragen voor het college:
Vragen
1.1 Wat voor soort gif wordt gespoten op de buxushagen bij het gemeentehuis? 
1.2 Klopt het dat het niet schadelijk is voor vogels?

Ik heb in april een werkbezoek gebracht aan de Glipperweg, Kadijk, Dixlaan en omgeving  n.a.v. 
vragen van verschillende bewoners over groenbeheer en groenvoorzieningen. Enige tijd geleden is er 
in opdracht van de gemeente een boom omgezaagd ter hoogte van Kadijk nr. 12. Een bewoner van 
de Talmastraat vertelde me dat er iets met die boom was waardoor vellen noodzakelijk was. Er staat 
een rij elzen. En nu is er een eik bijgeplaatst. Een eik wordt hoog; de kroon groot en breeduit. Ook 
daar vlakbij, aan het eind van de Dixlaan zijn bomen bijgeplaatst (foto 3). Twee vragen daarover voor 
het college: 
Vragen:
2.1 Waarom is er in plaats van de gevelde els een eik herplaatst? 
2.2 Is er vooraf contact daarover met omwonenden geweest, en zo nee, waarom niet?

Ik heb in april een werkbezoek aan de Amstellaan e.o. gebracht n.a.v. vragen van bewoners over de 
inrichting en groenvoorzieningen. De weg is gereconstrueerd en de riolering vervangen. Het karakter 
van de Amstellaan is veranderd, meer ruimte voor een afval inzamelpunt en meer parkeerplaatsen, en 
bomen die gekapt moesten worden. De herbeplanting van een klein stukje groen dat is overgebleven 
(zie foto 4), en het herplanten van bomen is uitgesteld tot na de zomer vanwege de uitloop van het 
project. Ter plaatse is mij gebleken dat de uitvoering van de inrichting mogelijk afwijkt van het ontwerp. 
Daarom een aantal vragen aan het college:
Vragen:
3.1 Ter hoogte van de woning Amstellaan 29 is recht voor de woning een nieuw parkeervak 

gekomen. Op de ontwerp tekening staat daar een boom die gerooid wordt en een parkeervak 



parallel aan de straat. Is dat zo uitgevoerd? Is er inderdaad sprake van een nieuw, extra 
parkeervak conform het ontwerp, en zo ja, waarom is ervoor gekozen daar dan een nieuw 
(extra) parkeervak te realiseren?

3.2 Op 13 april 2017 is door het college toegezegd dat de wethouder bekijkt waar extra groen kan 
komen in de Rivierenwijk ter compensatie van het opgeofferde groen aan de Reggelaan. Is 
het in het kader van de uitvoering van deze toezegging mogelijk nog wat extra bomen te 
planten in de groenperceeltjes op de Amstellaan? 

ANTWOORD
[ vraag en antwoord in 1 document houden!! ]

datum:13 december 2019

portefeuillehouder: Annelies van der Have

antwoord:

Meer algemene, politieke vragen over dit onderwerp:

1. Sinds 2018 worden de vragen om advies niet meer bijgehouden. We worden nog wel regelmatig 
gevraagd om advies, voordat men besluit om een boom te kappen of een kapvergunning aan te vragen. 
Door ons advies besluiten sommige inwoners om de boom niet te kappen, maar te snoeien of een 
boomspecialist onderzoek te laten uitvoeren om de boom te kunnen behouden. Het aantal adviezen is 
dus niet te geven.

2. Op dit moment gaan we er nog vanuit dat het onderhoud met de bestaande middelen kan worden 
uitgevoerd. Dit staat los van eventuele calamiteiten, zoals storm of extreme droge periodes. In die 
gevallen zal worden aangegeven wat de daarvoor benodigde extra budgetten moeten zijn om de 
gevolgen daarvan weer in te lopen. Dit is in eerdere jaren ook zo gedaan. Van het aantal bomen dat 
verdwijnt en het aantal bomen dat wordt geplant wordt een overzicht bijgehouden. We zien echter wel 
dat de gevolgen van de klimaatveranderingen ook de groenbudgetten onder druk zetten. Bij het 
opstellen van de actualisatie van het groenbeleidsplan wordt gekeken wat deze ontwikkelingen voor de 
toekomstige onderhoudsafspraken betekenen. 
Wat betreft het onderhoud proberen we met de diverse partijen (Paswerk, Meerlanden) tot een 
werkvorm te komen om het onderhoud op orde te houden. In het afgelopen jaar is deze afstemming nog 
niet op gang gekomen, waardoor het onderhoud niet aan onze maatstaven voldeed. 
Er is sprake van achterstand in de kwaliteit van het groen, maar voornamelijk het gevolg van uitgebleven 
investeringen in de groenvakken. Hiervoor is voor de komende jaren een investering in de 
(meerjaren)begroting opgevoerd. 

Vragen over groenbeheer n.a.v. meldingen en locatiebezoeken:
1.1 Ter bestrijding van de buxusmot is gebruik gemaakt van het biologische bestrijdingsmiddel FlorBac®. 
1.2 Dit middel bestrijdt de rupsen, maar is veilig voor nuttige roofvijanden (insecten en mijten) en hommels. 

Bovendien is het middel opgenomen in de SKAL-lijst, dus mag gebruikt worden in de biologische 
landbouw. 

2.1 In de betreffende els (ter hoogte van Kadijk 13) is een aantasting door de wilgenhoutrups geconstateerd. 
Aangezien deze rups ook naar andere bomen kan uitwijken, hebben we snel actie ondernomen en de 
hele boom verwijderd. Dit omdat de larven in de bast van de boom zitten. De locatie is op de herplantlijst 
gezet. 

2.2 Er is niet specifiek met de bewoners gecommuniceerd over de andere boomkeuze. Het risico voor 
nieuwe aantasting blijft aanwezig bij herplant van dezelfde soort. Voor de eik is gekozen ivm de 
landelijke ligging.

3.1 Het rooien van de boom en het aanleggen van een parkeervak ter hoogte van Amstellaan 29 is 
uitgevoerd conform vastgestelde ontwerptekening en is dus geen aanpassing op een het vastgestelde 
ontwerp. Dit is ook aan de melder doorgegeven.

3.2 In de Rivierenwijk zijn aantal locaties in beeld om meer bomen aan te planten ter compensatie van het 
opgeofferde groen in de Reggelaan. Deze locaties zijn niet op de Amstellaan, maar in de volgende 
lanen; Leidsevaart / Linge / Rijnlaan. Deze locaties zaten niet in het plangebied van de recent 
uitgevoerde rioolvervanging in de Rivierenwijk-noord. De compensatie, indien gewenst, kan worden 
meegenomen bij het toekomstige rioolvervanging van de rivierenwijk-zuid of los worden uitgevoerd. 



evt bijlagen: [titels/omschrijvingen]

Toelichting

Foto 1. Het spuiten van buxus hagen bij het raadhuis (melding 7 mei 2019)

Foto 2. Recent geplante boom aan de Kadijk (april 2019) 



Foto 3. Recent geplante bomen aan het einde van de Dixlaan

Foto 4. Groenstrook Amstellaan, waar nog bomen geplant kunnen worden?
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