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Beste leden en duoburgerleden,

Vandaag raasde een forse westerstorm over Nederland waarvan ook Bergen op Zoom de nodige overlast heeft
ondervonden.
De overlast trof heel Bergen op Zoom waarbij wij verhoogde aandacht hadden voor de Rijtuigweg. Dit mede naar
aanleiding van de recente discussie hierover, waaronder die van gisterenavond in de commissie Stad ã Ruimte.
In de vroege ochtend zijn aan de Rijtuigweg 6 bomen omgewaaid en de nodige bomen hebben door de enorme
windkracht schade opgelopen aan zowel de opbouw (kroon en takken) als aan het wortelgestel (verankering).
Vanaf het eerste moment ben ik zelf ter plaatse geweest om mij een beeld te vormen van de situatie onder deze
omstandigheden.
Samen met de ambtelijke dienst is ter plaatse besloten dat voor een aantal bomen de noodkapprocedure wordt
toegepast omdat het risico - als gevolg van de genoemde schade van vanochtend - als hoog wordt ingeschat. Voor deze
bomen geldt dat de kapwerkzaamheden vandaag worden opgestart (de bomen zijn gemarkeerd met oranje verf).
De werkzaamheden zullen naar verwachting ruim 2 weken in beslag nemen. Omdat het gaat om een behoorlijk aantal
bomen - dat als gevolg van de noodkapprocedure wordt gekapt - komt de stabiliteit van de rest van het bomenbestand
hiermee in het geding. Om deze reden wordt voor de bomen aan de Rijtuigweg een procedure opgestart voor een
Omgevingsvergunning die in beginsel het gehele bomenbestand omvat. Deze procedure is nodig omdat het hier gaat om
bomen die vallen onder de bescherming van ‘Beschermd Stadsgezicht”.
Het nader onderzoek dat reeds was ingezet, waarbij met speciale apparatuur een beter beeld kan worden verkregen over
de kwaliteit van de bomen, zal moeten uitwijzen wat het uiteindelijke kwaliteitsbeeld is van het resterende bomenbestand.
De uitkomsten van dit onderzoek worden medio februari verwacht.
Op basis hiervan zal de gemeente een omvormingsplan maken waarbij de boomstructuur van de Rijtuigweg geheel of
gedeeltelijk dan wel gefaseerd (afhankelijk van het kwaliteitsbeeld) zal worden omgevormd naar een nieuwe
boomstructuur.
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De gemeente zal dit plan vanaf de initiatieffase tot en met de realisatie met belanghebbenden communiceren.
Bij de schouwronde die tijdens de commissie Stad Ã Ruimte is toegezegd zal op deze wijze naar de situatie ter plaatse
worden gekeken. Aan de schouwronde wordt deelgenomen door onder andere bewoners, raadsleden (klankbordgroep
“Bomenbeheerplan”), ondergetekende en ambtelijk adviseurs.
Vanochtend is er direct contact geweest met een vertegenwoordiging van de bewoners waarbij bovenstaande is
besproken. Hetgeen ook gebeurd is met de andere bewoners door middel van een bewonersbrief.
Wij vertrouwen erop u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, en verblijven,

Met vriendelijke groet,

Dhr. P.A.M. van der Velden
Wethouder

