
 
 
Agendapunt : 07 
Voorstelnummer : 12-085 
Raadsvergadering : 13 december 2012 
Naam opsteller : Dirk Vollenga 
Informatie op te vragen bij : Dirk Vollenga 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
 
Onderwerp: herinrichting Anna van Burenlaan 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  • € 45.000 beschikbaar te stellen van het budget voor groot onderhoud bomen 

2012 in 2013 i.v.m. synergievoordelen met een investering in wegen en 
verlichting gepland in 2013. 

• Akkoord te gaan met bijgaande begrotingswijzigingen en daarmee vast te 
stellen. 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
 
Dit voorstel gaat over beschikbaar stellen van € 45.000 uit het budget 2012 groot onderhoud 
bomen in 2013 ten behoeve van de heraanplant van gekapte bomen in de Anna van Burenlaan en 
omgeving in Egmond aan den Hoef in verband met synergievoordelen met een investering in 
wegen en verlichting voor de Anna van Burenlaan gepland in 2013. 

In 2013 is een krediet beschikbaar ten behoeve van de herinrichting parkeervoorzieningen en 
aanleg groenvakken in de Anna van Burenlaan. Op een aantal plaatsen betekent dit eveneens een 
herschikking van de verlichtingsbronnen.  
 
In het budget van 2012 was voor circa € 55.000 rekening gehouden met herbeplanting van de 
bomen in de Anna van Burenlaan. Nu is gebleken dat er in 2013 in de Anna van Burenlaan 
gewerkt gaat worden aan de herinrichting van parkeerplekken en straatverlichting.  
Door de bomen in 2013 in plaats van in 2012 te herplanten wordt voorkomen dat het straatwerk 
twee keer open en dicht gemaakt moet worden. Ook kunnen de plankosten gezamenlijk worden 
opgepakt. 
Dit levert € 10.000 voordeel op. Daarom wordt nu gevraagd om € 45.000 van het budget 2012 
beschikbaar te stellen in 2013 in plaats van € 55.000. De € 10.000 die overblijft in 2012 wordt  
besteed aan overige onvoorziene herbeplantingen. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
 
Uw raad besluit € 45.000 van het budget voor 2012 voor groot onderhoud bomen in 2013 
beschikbaar te stellen. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 
 
In verband met het budgetrecht moet het dit jaar door uw raad behandeld worden.  
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
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Niet van toepassing 
 
a. Burgerparticipatie    
 
Niet van toepassing 
 
b. Externe communicatie   
 
De wijkbewoners Anna van Burenlaan en omgeving worden via Wijkgericht werken en Bureau 
Communicatie op de hoogte gehouden van zowel de planvorming alsmede het uitvoeringstraject. 
 
c. Extern overleg gevoerd met      
 
Civieltechnisch adviesbureau Guido Groet en Ecologisch adviesbureau De Groene Ruimte. 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
 

Niet van toepassing 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

 
Uw beslissing gaat over de nadere groeninvulling van het civieltechnische onderdeel van het 
herinrichtingsplan. Een gedeelte van het groenplan kan nog voor de uiterste plantdatum 
gerealiseerd worden (gesteld op begin april 2013). Het grootste deel van het groenplan zal pas 
medio november gerealiseerd kunnen worden. Het bomenplan in deze wijk (als onderdeel van het 
groenplan) zal door een groenaannemer uitgevoerd worden. Met deze aannemer wordt naast de 
aanplant een contract aangegaan voor vijf jaar garantie met betrekking tot de begeleidings- en 
nazorg.  
 

7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
 
Voorgesteld wordt om € 45.000 van het budget 2012 voor beheer bomen en plantsoenen 
budgetneutraal beschikbaar te stellen in 2013 door middel van storting in de algemene reserve in 
2012 en een uitname uit de algemene reserve in 2013.  

Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? 
 
Er kan geen gebruik worden gemaakt van externe subsidiebronnen. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
 
Door het werk gecombineerd in 2013 uit te voeren wordt met minder financiële middelen hetzelfde 
doel bereikt.  
 
Bijlage I: 2 begrotingswijzigingen. 
 
Bergen, 23 oktober 2012 

 
College van Bergen 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 

   2 


	In 2013 is een krediet beschikbaar ten behoeve van de herinrichting parkeervoorzieningen en aanleg groenvakken in de Anna van Burenlaan. Op een aantal plaatsen betekent dit eveneens een herschikking van de verlichtingsbronnen.
	Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit?

