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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. voor de aanleg van de bomenstructuur langs het fietspad de Verbetering een extra krediet 

beschikbaar te stellen van € 40.000,--. Het totaie krediet komt hiermee uit op € 610.000,--; 
II. het extra krediet te dekken uit een bijdrage van ISV-III, groen en blauw 2012 (€ 40.000,--); 

III. de gemeentebegroting 2015 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Samenvatting 

Op 29 mei 2013 heeft uw raad een krediet van € 570.000,-- beschikbaar gesteld voor de voorbereiding en 
realisatie van het fietspad de Verbetering. Tijdens de voorbereidingsfase bleek dat er mogelijkheden 
waren om de gewenste bomenhoofdstructuur langs het fietspad aan te leggen. Deze ambitie is vastgelegd 
in de door uw raad vastgestelde Bomenstructuurvisie "Sterke stammen". 
In dit voorstel stellen wij uw raad voor om de middelen die nodig zijn voor de aanleg van de 
bomenstructuur beschikbaar te stellen. 

B&W-besluit d.d.: 20-01-2015 



Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel 

Op 3 September 2014 en 11 december 2014 heeft ons college uw raad gemformeerd over de voortgang en 
de groenimplicaties van het project. In deze laatste brief hebben wij aangegeven dat wij mogelijkheden zien 
om de gewenste bomenstructuur langs het fietspad te kunnen realiseren. Deze structuur maakt geen 
onderdeel uit van het fietspadproject en binnen het project is geen financiele ruimte om deze boom-
structuur aan te leggen. 
In dit voorstel leggen wij uw raad de kredietaanvraag voor, zodat de bomenstructuur toch aangelegd kan 
worden. 

Kader 

In de vastgestelde Bomenstructuurvisie "Sterke stammen" is de ambitie beschreven om langs het fietspad 
de Verbetering een bomenhoofdstructuur aan te leggen. 

Bij de inschrijving van het fietspadproject is de aannemer, die het werk is gegund, ingegaan op de moge
lijkheid om als pluspakket een ecologische zone langs het fietspad aan te bieden en daardoor een grotere 
kans te hebben om de economisch meest voordelige aanbieding te doen. De goede inpassing van de 
bomenstructuur en de ecologische zone vormt eveneens een belangrijk kader. 

Verder is de ruimtelijke inpassing in het gebied een randvoorwaarde. 

Argumenten en afwegingen 

In de bijlage is het schetsontwerp van de boomstructuur opgenomen. Bij dit ontwerp is rekening gehouden 
met zowel de wensen vanuit de Bomenstructuurvisie als met de ecologische, ruimtelijke en landschap-
pelijke belangen. Daarnaast biedt het ontwerp voldoende ruimte voor de toekomstige invulling van dit 
gebied. 

Maatschappelijk draagvlak en particlpatie 

Wij hebben het schetsontwerp voorgelegd aan de VWH. Zij waren al blij dat hun lang gekoesterde wens: de 
fietsverbinding nu werkelijkheid wordt. De bomenstructuur vinden ze een waardevolle toevoeging. 

Financiele consequenties 

Investering en dekking. 
De totaie kosten voor de aanleg van de bomenstructuur en de verbeterde aansluiting van het fietspad aan 
de aansluitende wegenstructuur ramen wij op € 40.000,--. 
Hiermee kan invulling worden gegeven aan de ambitie uit de door uw raad vastgestelde Bomenstructuur
visie "Sterke stammen". 
We stellen voor het extra krediet van € 40.000,-- beschikbaar te stellen en de extra benodigde middelen van 
€ 40.000,-- ten laste te brengen van ISV-III, groen en blauw 2012. De aanleg van de bomen kan in de 
uitvoering van de aanleg van het fietspad meegenomen worden. 

De totaie dekking komt daarmee op: 
a. bijdrage BDU € 210.000,-; 
b. bijdrage structureel beleid 2014 = risicobuffer 2014 € 360.000,--; 
c. ISV-III, groen en blauw 2012 € 40.000.-: 
Totaie dekking €610.000,-. 

Risico's. 
In de begroting 2015 is het risico voor dit project op basis van de gebruikelijke systematiek voor 
verkeersprojecten berekend (10% van de investeringskosten). Op 17 december 2014 heeft uw raad het 
meerjarenprogramma 2015-2018 vastgesteld. In het meerjarenprogramma is toegelicht dat voor reguliere 
(kleine) verkeersprojecten (= investering minder dan € 5.000.000,-) in de toekomst geen risicobuffer meer 
wordt aangehouden. De risico's voor kleine verkeersprojecten zijn beperkt. In het geval bij de uitwerking 
van het ontwerp blijkt dat de aanleg duurder wordt, dienen de meerkosten binnen het project te worden 
opgevangen door versobering van het ontwerp. 



Dit besluit heeft daarmee geen effect op het weerstandsvermogen. 

Begrotingswijziging 

Begrotingswijziging voor investe rings krediet 
Aanleg fietspad de Veribetering 
Betrokken dienst(en) RO/EZ 
Soort wijziging uittrekken investeringskrediet 
Tijdsplanning krediet 2015-2016 

Totalen begrotingswijziging 

Overige consequenties 

gaven Inkomsten 
40 40 

40 40 

Saldo 
Oi 
0 
0 

Geen. 

Vervolg 

Als uw raad het extra krediet in februari 2015 beschikbaar stelt, kan de aanleg van de bomen nog 
meegenomen worden tijdens de uitvoering van het fietspad in het voorjaar 2015. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 



Fietspad de Verbetering 
Schetsontwerp bomenstructuur. 

Aanleiding 
In de Bomenstructuurvisie is de wens geuit om een begeleidende boomstructuur langs het te 
ontwikkelen fietspad 'de Verbetering' aan te leggen. Tijdens het uitwerken hiervan lijkt een 
nuancering op zijn plaats. 

Beleid 
In de Bomenstructuurvisie is een onderscheid gemaakt tussen een hoofdstructuuren een 
nevenstructuur. Bij de hoofdstructuur ligt de keus voor de bomen vrijwel vast en bij de 
nevenstructuur bestaat meer ruimte voor aanpassingen en nuanceringen. De Bomenstructuurvisie 
stelt een Ulmus hollandica (lep) als boom voor. Het was de bedoeling de bestaande bomenrij aan de 
noordzijde van de recreatieplas, die ook bestaat uit iepen, voort te zetten langs het nieuwe fietspad. 

Knelpunt 
Het trace voor het fietspad de Verbetering loopt grotendeels over een veenweidegebied. Aan de 
westzijde sluit het gebied aan bij het fietspad langs de recreatieplas. De bomen (lepen) langs de 
recreatieplas liggen landschappelijk gezien op een zandgrond. Dit is een zandopduiking die 
vergelijkbaar is als de Hondsrug alleen een stuk kleiner. De opbouw van het veenlandschap is 
anders. Dat is een open gebied met een veengronden en smalle verkavelingen. De veenlandschappen 
zijn van oorsprong open landschappen omdat de waterstanden hier hoog zijn en de bodemopbouw 
dusdanig is dat bomen hier slecht groeien. Cultuurhistorisch gezien werden deze gebieden altijd door 
begrazing en hooien open gehouden. De huidige openheid kan dan ook worden gezien als een 
cultuurhistorische waarde. Daarnaast hebben de huidige weidevogels baat bij de openheid. Het 
toevoegen van een (dichte) bomenrij zou de huidige waarden onder druk zetten. Om toch een 
combinatie te maken tussen het beleid en de huidige waarden wordt het volgende voorgesteld; 

Voorstel 
Langs het fietspad op onregelmatige afstand een 21 bomen/struiken planten. De hoogste dichtheid 
bij de aansluiting Peizerweg en Joh. Van Zwedenlaan. De soorten bestaan uit een mix van AInus 
glutinosa 30%, Salix viminalis 15%, Salix aurita 15%, Salix purpurea 15%, Rhamnus frangula 15%, 
Crataegus laevigata 10%. 

Te planten bomen 

Veenweide gebied, oper̂  tandschap. 


