Van: Hart, Patrick van der
Verzonden: maandag 28 januari 2019 16:58
Aan: 'suzanne@lokaalliberaal.nl' <suzanne@lokaalliberaal.nl>
CC: Reparon, Henriette Debets, Henriëtte
Onderwerp: Antwoorden technische vragen inventarisatie overlastbomen
Beste mevrouw Kox,
U heeft op vrijdag 11 januari de onderstaande technische vragen gesteld.
In de raadsvergadering van 3 oktober is de gezamenlijke motie van Lokaal Liberaal, VVD,
Maarssen2000, PvdA, Het Vechtse Verbond en Streekbelangen aangenomen.
In deze motie is verzocht om een onderzoek en inventarisatie uit te voeren naar de bomen die dicht bij
woningen staan; Een risico vormen door gezondheidstoestand en tot schadeoverlast zijn. (inclusief de
klachten vanuit Fixi en het TIC) Dit onderzoek uiterlijk voor het einde van het jaar te delen met de raad
en de rapportage van het onderzoek en de inventarisatie per wijk aan te bieden.
Vraag 1:
Wat is de huidige stand van zaken?
Is het onderzoek en de inventarisatie reeds in zijn geheel afgerond?
Tot ons spijt hebben wij nog niet kunnen voldoen aan het verzoek in de motie om nog voor het einde
van 2018 te rapporteren. Gezien de omvang van de inventarisatie en het kerstreces hebben we deze
planning niet gehaald.
De huidige stand van zaken is dat we een goede start hebben gemaakt met de inventarisatie van de
bomen waarvan overlast wordt ondervonden. Het is een omvangrijk klus waarvoor we enige tijd nodig
hebben. We verwachten aan het einde van het eerste kwartaal een analyse in de vorm van een
Quickscan te kunnen presenteren aan het college en vervolgens aan de gemeenteraad. Aan de hand
van de Quickscan kunnen vervolgens keuzes, zowel beleidsmatig als financieel, worden gemaakt voor
het vervolgtraject.
Vraag 2: Wanneer kan de raad deze rapportage verwachten?
Zie beantwoording op vraag 1. Wij verwachten aan het eind van het eerste kwartaal het college en
aansluitend de gemeenteraad te kunnen informeren.
Met vriendelijke groet,
Patrick van der Hart
Adviseur Bomen en Groen
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Nu abonneren op onze nieuwsbrief

