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Bijlage(n)

In uw brief van 23 juli 2017 stelt u ons vragen over uitwerpselen van vogels. Graag beantwoorden wij hieronder uw 
vragen als volgt.

Vragen:
1. U verzoekt ons om het gebruik en inzet van overkappingen over parkeerplaatsen zoals gebruikt in het buitenland te 

onderzoeken op haalbaarheid en effectiviteit om bevuiling van geparkeerde auto’s aan de Rijtuigweg te voorkomen. 
Antwoord: Wij zijn van mening dat sprake is van een sympathiek idee en dat overkappingen zeker effectief kunnen zijn, 
maar beschouwen het niet als een gemeentelijke taak om het aspect ‘haalbaarheid’ verder uit te werken.
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij wel de zaken in beeld gebracht die voor het aspect ‘haalbaarheid’ nader 
onderzocht moeten worden. Hieronder lichten wij die verder toe.

Effectiviteit
Wat betreft effectiviteit kunnen dergelijke overkappingen zeker voldoen. Wat betreft haalbaarheid speelt een aantal 
zaken.
Voor het plaatsen en onderhouden van een dergelijke overkapping moet rekening worden gehouden met de 
kostencomponent. Door de vele vogeluitwerpselen kunnen de onderhoudskosten oplopen. Een risico is ook de 
gevoeligheid voor vandalisme, waar bij materiaalkeuze rekening mee moeten worden gehouden.
Ook wordt via de overkappingen veel regenwater, wat nu in de elementenverharding kan wegzakken en bijdraagt aan de 
vocht- en voedselvoorziening van de bomen, afgevoerd. Maatregelen om dat water alsnog te infiltreren vragen ook weer 
om een investering.
Afvoer van water via het riool is zoals gezegd onwenselijk voor de bomen, omdat daarmee verdroging wordt bevorderd. 
Veel meer hemelwater dat naar een aantal afvoerpunten wordt geleid zou bovendien de kans op wateroverlast bij 
regenval kunnen verhogen.

Plaatsingsmogelijkheden
Bij eventuele plaatsing zal verder rekening moeten worden gehouden met in de bodem aanwezige kabels en leidingen. 
De overkappingen zullen namelijk ondergronds verankerd worden. Het is niet ondenkbaar dat daarbij boomwortels 
worden beschadigd, waardoor de stabiliteit van de bomen een risico wordt en beschadigingen aan wortels invalspoorten 
zijn voor schimmels en bacteriën. Deze aspecten vragen in elk geval nader onderzoek voordat besloten kan worden om 
tot plaatsing over te gaan.
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Vergunningen
Het realiseren van de overkappingen kan niet zonder omgevingsvergunning. Een aanvraag omgevingsvergunning zal 
worden getoetst aan het geldende bestemmingsplan en voorgelegd worden aan de Welstand Monumenten Commissie. 
Het bestemmingsplan staat de door u bedoelde overkappingen niet toe.
Voor wat betreft de welstandstoets wijzen wij er ook nog op dat deze locatie is gelegen binnen het beschermd 
stadsgezicht. Een welstandsadvies kan alleen worden uitgebracht als een concreet verzoek aan de WMC wordt 
voorgelegd.

Vragen?
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Ing. P.A.C. Bogers, 
bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277699.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders, 
namens het college,

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


