Raadsvragen PvdA, Bomenkap driepuntsbrug Lemelerveld, Raad 23 april 2018

22 april 2018
Aan het college van B. en W. van Dalfsen
Betreft: Bomenkap Driepuntsbrug Lemelerveld
Geacht college,
Op vrijdagmiddag 9 april zijn de wilgen bij de Driepuntsbrug te Lemelerveld door de
gemeente verwijderd. Onder protest van omwonenden en tot verdriet van vele
Lemelervelders. Wij vragen ons af waar deze kap goed voor was.
De fractie van de Partij van de Arbeid vindt deze kap een aantasting van de ruimtelijke
kwaliteit van Lemelerveld. De inwoners van Lemelerveld moeten het al doen met een
minimum aan groen (denk hierbij aan het Kroonplein) en nu zijn deze bomen bij de
Driepuntsbrug zonder pardon verwijdert. Dit zonder overleg met de buurtbewoners.
Tijdens de informatieavond in Lemelerveld was het nota bene wethouder van Leeuwen die
naar aanleiding van vragen van een inwoner omtrent vermeende kap van deze bomen
aangaf dat “we niet planten om te kappen”. Des te groter is nu de verontwaardiging onder
een deel van de Lemelerveldse inwoners.
Ook vinden wij het zeer ongelukkig dat de gemeente Dalfsen dergelijke werkzaamheden
onderneemt in het broedseizoen. Hiermee geven we het verkeerde voorbeeld naar onze
inwoners toe. Om geen enkele risico te lopen de natuurwaarden in onze gemeente geweld
aan te doen behoren wij dit soort werkzaamheden in het winterseizoen uit te voeren.
Vragen:
1)

Wat is de motivatie geweest voor deze bomenkap?
De bomenkap maakt onderdeel uit van het woningbouwplan met appartementen bij de
Driepuntbrug. Ze zijn geplant toen nog niet bekend was welke invulling deze locatie kreeg en
stonden uiteindelijk niet op de juiste plek. Stedenbouwkundig is het in dit geval van belang dat
de appartementengebouwen goed zichtbaar zijn vanaf het kanaal en op termijn zouden de
gebouwen deels achter de bomen verdwijnen. Andersom staan de bomen in het uitzicht vanaf
de balkonpartijen over het kanaal, wat nooit de bedoeling is geweest. Dit zicht was juist van
belang bij de ontwikkeling van het woningbouwplan. Tot slot ontwikkelden de bomen zich
zodanig ongelijk, dat van de gewenste symmetrie geen sprake was (wat verder hier wel het
geval is; met beide gebouwen, bogen van de brug en knotwilgen aan weerszijden van het
kanaal).

2)

Vanwaar de koerswijziging sinds afgelopen oktober?
Wethouder van Leeuwen gaf in algemene zin aan dat bomen niet geplant worden om gekapt
te worden; dat gold niet specifiek voor een bepaalde situatie. In zijn algemeenheid is behoud
het uitgangspunt.

3)

Waarom is dit voornemen niet gedeeld met de inwoners?
Het woningbouwplan bij de Driepuntbrug is gedeeld met de inwoners. Deze twee bomen zijn
daarbij niet specifiek benoemd.
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4)

Vindt het college het een goed voorbeeld om bomenkap toe te passen in het
broedseizoen (15 maart tot 15 augustus)? Vanwaar deze haast?
Het college houdt zich aan de wettelijk voorgeschreven zorgplicht bij de kap van bomen. Zo
zijn recent ook bij ’t Febriek bomen gekapt buiten het broedseizoen. Op deze locatie lukte dit
niet qua planning, maar is gezien de zorgplicht wel bekeken of er zich nesten in de bomen
bevonden. Dat was niet het geval. Kappen was daarmee verantwoord vanuit de wet
Natuurbescherming.

5)

De bomen zijn nu weg, worden er nieuwe geplant?
Het is bespreekbaar dat er nieuwe bomen terug geplant worden op een iets andere plek,
bijvoorbeeld een aantal meter verderop buiten de zichtlijnen. Dit zal in de loop van dit jaar
worden meegenomen in de tekeningen met de woonrijp situatie van dit gedeelte van de
Kanaaldijk Noord. Deze tekeningen worden besproken met de omwonenden.

Graag horen we van het college een reactie op bovenstaande vragen.
Met vriendelijke groet,

Leander Broere
Fractievoorzitter PvdA

