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Beste heren Krijnen en Bruijs,
In uw brief van 31 december 2019 stelt u ons vragen over plannen voor aanplant. Graag beantwoorden wij hieronder
uw vragen als volgt.
Vragen
1. Samen 0164 wil graag worden geïnformeerd over de plannen voor aanplant van bomen in het komend najaar en het
voorjaar van volgend jaar? Wilt deze vraag doorzetten naar de betreffende dienst? Het antwoord willen wij graag
gespecificeerd zien naar aanplantgebied. Het gaat dan om het aantal bomen en de schaduwbedekking in m2 die zij bij
een leeftijd van 5 jaar bewerkstelligen. Ook willen wij graag de reden van aanplant per gebied weten?
Antwoord: Op 6 februari 2020 is hierover een ambtelijk overleg met u ingepland. In dit gesprek willen we toelichten hoe
de jaarlijkse beplantingsplannen tot stand komen. Er zijn namelijk veel verschillende aspecten die het opstellen van
beplantingsplannen beïnvloeden. In dit gesprek stemmen wij graag af op welke wijze wij de door u gestelde vraag het
best kunnen beantwoorden.
2. Waarom zijn er geen bomen geplant om zicht op de industrie te maskeren bij een beoogd toeristisch gebied.
Antwoord: Met de ontwikkelvisie ScheldeVesting heeft de gemeenteraad in 2011 op hoofdlijnen gekozen voor een
recreatieve dóórontwikkeling van de Oude Buitenhaven, het herstel van de Waterschans en een gewenste doorsteek
door de Noordlandsedam naar het Zoommeer. De contouren van de Oude Buitenhaven en de Waterschans zijn in
2018 met investeringen vanuit Landschap van Allure hersteld. Langs de Oude Buitenhaven I Havendijk worden
aangrenzende gronden nog bouwrijp gemaakt voor de uitgifte van bedrijfspercelen. In het uiteindelijke wegprofiel van
de Havendijk zijn bomen voorzien. Deze worden aangeplant nadat de bedrijfspercelen tot ontwikkeling zijn gekomen.
Bij de Waterschans is gekozen om de nieuwe omwalling vooralsnog enkel in te zaaien (extensief maaibeheer).
Aanplant van bomen op de Waterschans is af te wegen zodra meerzicht is op het uiteindelijke gebruik en eventuele
bebouwing. Het betreft overigens een rijksmonument, de aanplant van bomen vergt dan een omgevingsvergunning en
advies van de rijksdienst. Bij de Noordlandsedam, tussen de Binnenschelde en het Zoommeer, is sprake van een
primaire waterkering, waan/oor waterschap Brabantse Delta de beheerverantwoordelijkheid draagt. Boombeplanting op
een primaire waterkering is niet gangbaar en zou hier ook het zicht tussen twee open wateren negatief beïnvloeden.
3. Wat moet er gebeuren om dit in het eerste kwartaal van 2020 alsnog te laten gebeuren (aanplant bomen).
Antwoord: Versnelde aanplant van bomen langs de Havendijk is wellicht mogelijk maar vergt beschermende
maatregelen gedurende de verdere bouwrijp- en bouwwerkzaamheden die in dit gebied nog moeten volgen.
Voor extra aanplant van bomen daarbuiten zijn geen middelen beschikbaar en zou dus een aanvullend krediet nodig
zijn.

De Waterschans is zoals gemeld aangewezen als rijksmonument. De aanplant van bomen daar vergt een
omgevingsvergunning en advies van de rijksdienst.
4. Mocht u van mening zijn hier geen bomen te willen of te kunnen planten, dan graag een uitgebreide toelichting
hierop.
Antwoord: Voor het antwoord op deze vraag verwijzen we u naar het eerder gegeven antwoord op vraag 2.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met J.C. Verbruggen MSc,
bereikbaar via telefoonnummer 0164-277425.
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