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1. Inleiding
In 2015 is groot onderhoud gepleegd aan de Westergracht. Daarbij hoorde bomenkap en
vervanging van het fietspad. Voor dit plan was een adviescommissie opgericht bestaande uit
belanghebbenden. Andere bewoners en betrokkenen waren tegen de kap van de bomen. De
raadscommissie heeft aangeven dat onderzocht moet worden of een alternatief plan mogelijk
is waarbij minder bomen gekapt hoeven te worden. Daarom is samen met het actiecomité
Westergracht een alternatief (beplantings-) plan gemaakt voor de zuidzijde van de
Westergracht. Dit plan is met de adviescommissie gedeeld.
Omdat het onderhoud van het fietspad schade aan de bomen zou brengen is onderhoud van
het fietspad uitgesteld en kan, samen met het vervangen van de bomen, alsnog worden
uitgevoerd.
Het plan komt er op hoofdlijnen op neer dat de 19 meest kwetsbare bomen worden gekapt. Er
blijven 23 bomen staan. Verder stelt het plan voor de bomen te vervangen door twee
verschillende nieuwe boomsoorten, in plaats van één soort.
We hebben de afgelopen periode een bewonersenquête gehouden waarbij iedere bewoner van
de Westergracht in staat is gesteld om aan te geven wat zij van dit alternatief vinden. De
uitkomsten van deze enquête geven geen representatief beeld en geen éénduidige uitkomst.
19% van de benaderde bewoners heeft gereageerd. Van deze 19% was de meerderheid voor
het alternatieve plan.
2. Besluitpunten college
1. Het college besluit in te stemmen met het alternatieve beplantingsplan.
2. Het college stuurt het besluit ter informatie aan de commissie Beheer.
3. De lasten van het besluit zijn beschikbaar binnen beleidsveld 5.1 van de
programmabegroting.
3. Beoogd resultaat
Met dit alternatieve plan wordt tegemoetgekomen aan de wens van het actiecomité, de
bomenwacht en een aantal bewoners om zoveel mogelijk bomen te behouden en waarbij toch
het fietspad vervangen wordt en de ruimtelijke kwaliteit en veiligheid op een aanvaardbaar
niveau komen.
4. Argumenten
1. Het besluit past in het ingezet beleid
Het alternatief past zowel binnen het beleidsveld 5.1 Openbare Ruimte en Mobiliteit als
binnen de voorwaarden voor het beheer van de gemeente (DDO contract).
2. Er blijven meer bomen behouden
Het alternatieve plan is op hoofdlijnen: 23 bomen laten staan, de 19 meest kwetsbare bomen
kappen en deze vervangen door twee verschillende nieuwe boomsoorten. Dit geeft een
grotere biodiversiteit en mindere kwetsbaarheid voor ziektes. Het actiecomité geeft aan dat
een gefaseerde vervanging van het bomenbestand op de Westergracht beter past in hun beeld

dan dat in één keer alle bomen vervangen worden. De huidige kapvergunning is nog steeds
van kracht en kan gebruikt worden voor deze kap.
3. Aanleg fietspad schaadt de bomen die gehandhaafd worden vrijwel niet.
Van de 23 bomen die blijven staan, is uitgangspunt dat deze niet geschaad worden door de
aanleg van het (asfalt) fietspad.. Over ca. tien jaar zal ook een aantal van de 23 overgebleven
bomen worden vervangen. Intussen hebben de nieuwe bomen dan de kans gehad om flink uit
te groeien hetgeen de ruimtelijke kwaliteit ten goede komt.
4. Geen beroepsprocedure
Op 29 december 2015 heeft een belanghebbende namens het actiecomité Westergracht
beroep aangetekend bij de rechtbank van Haarlem tegen de oorspronkelijke plannen en
bijbehorende kapvergunning. Zij heeft in dit beroep aangegeven eerst het alternatieve plan af
te wachten alvorens het beroep door te zetten. Met het actiecomité zijn gesprekken gevoerd
over hun wensen en ook over de kaders die binnen de gemeente zijn geïnventariseerd.
Met het actiecomité Westergracht is afgesproken dat zij het beroep intrekken bij uitvoering
van dit alternatieve plan waardoor geen verdere vertraging zal optreden.
5. Kosten alternatieve beplantingsplan passend binnen huidig begrotingskader
Het opstellen van het alternatieve plan heeft tot meer kosten geleid. Deze kosten zijn betaald
uit het bestaande budget Periodieke Onderhoudswerken (POW). De bomen die blijven staan
moeten over 10 jaar vervangen worden. De vervangingskosten worden ter zijner tijd
opgenomen binnen het POW-budget.
5. Risico’s en kanttekeningen
De extra financiële inzet in het POW voor het alternatieve beplantingsplan kan niet worden
ingezet voor andere nog te programmeren onderhoudswerken.
6. Uitvoering
Gedurende de afgelopen bouwvakantie is de aannemer Dura Vermeer doorgegaan met de
voorbereidingen van de uitvoering van dit alternatieve plan. Dit is nodig omdat de
uitvoeringstijd die voor ons ligt krap is. Eind september moet gestart worden met de kap om
zodoende in oktober het fietspad te vervangen en uiterlijk begin december de nieuwe bomen
aan te planten.
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