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Op 29 april 2015 zijn op de gemeentepagina in de Kempener Koerier en op
de website drie vergunningen gepubliceerd over het kappen van bomen in
Dommelen Noord (omgeving Loonderweg). Het betrof de volgende
vergunningen in de rubriek: Omgevingsvergunning kappen verleend:
nummer OV 2015.0080 voor 45 populieren en dennen, OV 2015 0079 voor
138 populieren en OV 2015.0077 voor 55 populieren, omgeving Loonderweg.
Deze publicatie heeft de nodige vragen opgeroepen, onder meer bij
raadsleden. Vandaar dat wij u in deze brief nadere toelichting geven.

Gecombineerde kapvergunning rïoleringsproject en productïebos
Deze vergunningen hebben voor een deel te maken met de aanpak van de
wateroverlast in Wannerwei/Schrijnerwei en omliggende straten in
Dommelen noord (Vergunningnummer OV 2015 0079). In die wijk gaan we
de afvoer van regenwater afkoppelen van de riolering. Het regenwater
stroomt straks via een nieuwe rioolbuis naar de groenstrook grenzend aan
de oostkant van de wijk aan de kant van het Dommeldal. In het openbaar
groen komt een ondiepe greppel om het water verder de grond in te laten
stromen. Om ruimte te maken voor deze greppel moet een aantal bomen in
het gebied gekapt worden. Bij de planvorming van dit werk is uitgegaan van
twee varianten. Bij de ene moeten 10 bomen gekapt worden en bij de
andere 138. Dit laatste getal staat in de gepubliceerde vergunning OV 2015
0079. Het idee hierachter is om te beginnen met de minimale variant,
wanneer de minimale variant niet het gewenste resultaat oplevert op te
schalen naar de maximale variant.

Daarnaast staat tussen de Loonderweg en de Wagenmakerwei een bosje met
populieren van ongeveer 35 jaar oud. De veiligheid van deze populieren is
een aandachtspunt. Regelmatige controle en snoei is gewenst om de
veiligheid te blijven garanderen. Dit is één van de redenen dat we dit bosje
aan willen pakken. De andere is dat we dit bos een meer natuurlijk en open
karakter willen geven in de overgang naar het buitengebied. We denken
hierbij aan het planten van verschillende inheemse soorten bomen en
besdragend bosplantsoen.
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In de planfase waren het rioleringsproject en de plannen met het bosje
gekoppeld, omdat ze beide betrekking hebben op hetzelfde gebied.
Bovendien kon door combinatie van beide projecten 'werk met werk'
gemaakt worden (door hergebruik grond van greppel in het gebied). Daarö
zijn de vergunningen voor het kappen van de bomen voor het
rioleringsproject en die voor de kaprijpe populieren gezamenlijk
aangevraagd en verleend.
Het is nooit de bedoeling geweest om daarna direct te kappen, omdat
rekening gehouden wordt met het broedseizoen. Bovendien komt nog een
inrichtingsschets voor het populierenbosje om er de hiervoor beschreven
nieuwe invulling aan te geven. De gemeente wil belanghebbenden in het
gebied hierover tijdig informeren en raadplegen.

Informatie en vragen
120 Bewoners van Dommelen-noord hebben eind april een nieuwsbrief
ontvangen over de voortgang van het rioleringsproject. Daarin is ook
melding gemaakt van de kapvergunningen en de nieuwe inrichting en is
gemeld dat zij hierover nader geïnformeerd zullen worden.

Bij andere bewoners, de milieuwerkgroep en enkele raadsleden, riep de
publicatie van de drie vergunningen onduidelijkheid op over nut en noodzaak
van de forse aantallen te kappen bomen en de timing hiervan. Vooral omdat
bijvoorbeeld de milieuwerkgroep wist dat voor de greppel kon worden
volstaan met het kappen van 10 bomen, omdat zij hierover contact heeft
gehad met betrokken ambtenaren. In de vergunningspublicatie staat het
getal van 138. Inmiddels zijn 3 bezwaarschriften bij de gemeente ingediend.
Alle bezwaarschriften zijn gericht tegen alle 3 de verleende vergunningen.

Intrekken en opnieuw aanvragen vergunningen
Van belang is dat het rioleringsproject kan doorgaan, zodat de overlast voor
de bewoners in dit gebied zo spoedig mogelijk wordt opgelost. Na interne
afstemming door betrokken teams en met de portefeuillehouders van beide
projecten, is ervoor gekozen om de 3 vergunningen in te trekken.
Vervolgens zal direct opnieuw vergunning worden aangevraagd voor het
kappen van circa 10 bomen voor de aanleg van de greppel (nu nummer OV
2015 0079).

De vergunningen voor het kappen van in totaal 100 populieren (nu nummers
OV 2015.0077 voor 55 bomen en OV 2015.0080 voor 45), worden op een
later moment opnieuw aangevraagd. Voorafgaand aan die aanvraag doen we
aanvullend onderzoek en wordt de inrichtingsschets gemaakt. Deze
stemmen we af met belanghebbenden.
Uiteraard wordt het voorgaande gemeld aan de indieners van de bezwaren.

Met deze werkwijze verwachten wij meer duidelijkheid te scheppen en de
voortgang van het rioleringsproject veilig te stellen.

J.F.T. Baudoin,
teammanager Beheer Openbare Ruimte.


