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Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Ingenieursbureau - 0 6 september 2022 M. v.d. Maarel/ 

I.S.M. Cornelissen 
 
Portefeuille: V 
 
Onderwerp: Populieren Peppellaan 
 
Voorgesteld besluit 
1. Instemmen met:  

a)  Het kappen van de populieren langs de singel (Peppellaan 12 t/m Boslaan 23), en  
b)  Het verwijderen van risicovolle takken van de populieren tegenover het Emelwerda college 

(Peppellaan 2 t/m 8 en Berkenlaan); 
2.  De gemeenteraad via de decemberrapportage voorstellen om een bedrag van € 20.000 

beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de werkzaamheden; 
3. De manager van het cluster Ingenieursbureau machtigen om, vooruitlopend op het raadsbesluit, de 

de uitgaven te doen; 
4.  De raad informeren. 
 
Inleiding 
Langs de Peppellaan in Emmeloord staan oude populieren die last hebben van takbreuk. U sprak 
hierover in uw vergadering van 30 augustus. Een aantal aanwonenden wil graag dat deze bomen 
gekapt worden, maar anderen willen de bomen graag behouden. Het voorstel is om en deel te kappen 
en een deel te behouden. Op de tekening hieronder ziet u dat voorstel. 
 

 
 
De paarse omcirkeling geeft de 

populieren aan die gekapt worden 
(de singel langs Peppellaan 12 t/m 
Boslaan 23).  
 
De oranje omcirkeling geeft de 

populieren aan die gesnoeid worden 
(langs Peppellaan 2 t/m 8 en 
Berkenlaan). 
 

 
 
 

 
 
Doelstelling 
Een veilige situatie aan de Peppellaan, met behoud van de groene waarde van de leefomgeving. 
 
Argumenten 
 
1.1 Met de voorgestelde aanpassingen zijn de bomen weer veilig 
De populieren zijn ca. 70 jaar oud en daardoor is risico aanwezig dat takken afbreken en uit de boom 
vallen. Dat risico wordt versterkt door de droge zomer. Vorig maand braken enkele grote takken af. De 
bomen staan langs een straat en vormen daarom een onveilige situatie voor het verkeer. Ingrijpen is 
dus nodig. Dat kan door de bomen te kappen of door de risicovolle takken te verwijderen. Voor de 
populieren langs de singel (Peppellaan 12 t/m Boslaan 23, paarse lijn) is kappen de beste optie. Want 
bij deze bomen blijft te weinig van de kroon over als de risicovolle takken worden verwijderd. Voor de 
bomen tegenover het Emmelwerde college (Peppellaan 2 t/m 8 en Berkenlaan, oranje lijn) kan worden 



 

 

volstaan met het verwijderen van de risicovolle takken. Bij deze populieren zijn in het verleden redelijk 
weinig takken afgebroken. En zij staan ook wat verder vanaf de straat. 
 
1.2  Deze oplossing past het beste bij de wensen van de aanwonenden 
De bewoners die tegenover de campus wonen (Peppellaan 2 t/m 8 en Berkenlaan) en ook het 
Emelwerda college, willen de bomen graag behouden. Zij vinden de bomen belangrijk voor de 
omgeving en verkoeling. De bewoners die langs de singel wonen (Peppellaan 12 t/m Boslaan 23) 
willen dat de bomen voor hun woning gekapt worden, vanwege het garanderen van de veiligheid. 
 
1.3  Deze uitkomst past bij ons beleid 
In ons beleid staat dat wij terughoudend omgaan met het kappen van bomen. En dat we, als kappen 
toch nodig is, op dit soort locaties nieuwe bomen planten. In straten zoals de Peppellaan, kappen we 
alleen als dat vanwege veiligheid of reconstructie nodig is. En zorgen we, als kappen toch nodig is,  
voor nieuwe bomen. Dat doen we omdat we de natuurwaarde en de stedenbouwkundige waarde 
willen behouden. Dit staat in ons Beleidsplan Openbare Ruimte 2014-2024 (met aanvulling 2021) en 
de Beleidsregel gemeentelijk bomen. 
 
1.4 Dit voorstel sluit aan op de afspraken die in het verleden met de bewoners zijn gemaakt 
Vorig jaar sprak de toenmalige wethouder met een aantal bewoners uit dit gebied af dat de vitaliteit en 
veiligheid van de bomen onderzocht zouden worden. De bomen zouden, conform het beleid, blijven 
staan zolang zij nog gezond en veilig waren. Uit dat onderzoek bleek dat de bomen toen nog veilig 
waren. Maar inmiddels is dat veranderd. Recent zijn enkele grote takken afgewaaid. Daarom is de 
vraag nu opnieuw actueel. 
 
2.1 Er is geld nodig om de werkzaamheden uit te voeren 
Het uitvoeren van deze werkzaamheden kost waarschijnlijk ca € 20.000. Uit de offertes zal blijken hoe 
hoog de kosten werkelijk zijn. 
 
3.1 De werkzaamheden worden dit najaar al uitgevoerd 
Om de veiligheid te borgen, is het wenselijk dat de werkzaamheden snel worden uitgevoerd. 
Bovendien is snelle uitvoering prettig richting de bewoners. Zij zijn nu met ons hierover in gesprek en 
wachten op een antwoord. 
 
4.1 De raad besluit later over het budget 
Het formele besluit om het budget beschikbaar te stellen, neemt de raad pas in december. Want dan 
behandelt zij de decemberrapportage en dat is het eerstvolgende besluit over kleine 
begrotingswijzigingen. Op dat moment zijn de werkzaamheden aan de Peppellaan al uitgevoerd. 
Daarom kunt u de raad nu alvast over het besluit informeren. 
 
Kanttekeningen 

 
1. De voorstel wijkt af van uw eerdere keuze 
Toen u 30 augustus over dit onderwerp sprak, leken alle bomen gekapt te moeten worden. Dit is toen 
ook in een brief aan de bewoners medegedeeld. Daarna vroegen de bewoners die tegenover de 
campus wonen (Peppellaan 2 t/m 8 en Berkenlaan) en het Emelwerda college u om te kijken of er 
toch een mogelijkheid was om de bomen in die straat te behouden. Daarom zijn de bomen toen nader 
bekeken en daar is dit nieuwe voorstel uit ontstaan. 
 
Planning/Uitvoering 
Binnenkort zal een bewonersavond worden georganiseerd. Na alle reacties van bewoners is dat zeker 
gewenst. Tijdens de bewonersavond bespreken we de keuze voor de nieuwe bomen langs de singel. 
Daarnaast kunnen overige vragen worden beantwoordt.  
 
Bijlagen 
Geen. 
 

https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR83734

