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Geachte mevrouw Pluimers, 

In uw brief van 1 mei 2018 stelt uw fractie op grond van artikel 42 van de Organisatie
verordening van de gemeenteraad schriftelijke vragen aangaande de geplande kap van 
110 bomen aan en rondom de Wikselaarseweg in Voorthuizen. In deze brief leest u 
onze antwoorden op uw vragen. 

Vraag 1: Is er bij het ontwerp van de nieuwe woonwijk een poging gedaan om (zoveel 
mogelijk van) de bestaande 110 bomen te behouden voor de nieuwe wijk? Zo ja, waar
om is dit niet gelukt? Op basis waarvan? 
Zo nee, waarom niet? Op basis waarvan? 

Antwoord: 
Bij het opstellen van het ontwerp voor deze woonwijk is zeker een poging gedaan om 
zoveel mogelijk bomen te behouden. Hierdoor wordt de bestaande bomenrij (en groen
structuur) aan de westzijde van het plangebied behouden. Daarentegen kunnen de 
bomen langs de Wikselaarseweg niet worden behouden door de aanleg van de wadi's, 
de toekomstige ontsluitingstructuur van de wijk en de herinrichting van de Wikseaarse-
weg. 
De bomen binnen het plangebied kunnen niet behouden worden vanwege het ontgra
ven van de wadi's of watergangen en het ophogen van de toekomstige bouwkavels en 
openbare buitenruimte. Dergelijke werkzaamheden kunnen niet zonder schadelijke 
gevolgen binnen de kroonprojectie van bestaande bomen worden uitgevoerd. 

Vraag 2: Is het mogelijk om het bomenplan bij deze nieuwe woonwijk te heroverwegen, 
creatief te denken, om zoveel mogelijk van deze bomen te behouden? Zo ja, hoe dan 
en is het college bereid de daarvoor benodigde procedures in gang te zetten en deze 
opdracht per ommegaande aan de planontwerpers te geven? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Nee, heroverweging van het bomenplan om zoveel mogelijk bomen alsnog te behou
den is in dit stadium niet meer mogelijk omdat het inrichtingsplan definitief is. Op basis 
van dit definitieve inrichtingsplan is reeds een contract opgesteld voor het bouwrijpma
ken van het plangebied. Het bouwrijpmaken staat gepland voor begin juni. 
Daarnaast zou het behouden van zoveel mogelijk bomen leiden tot een ingrijpende 
aanpassing van het stedenbouwkundig plan en daarmee vermindering van het uitgeef
bare areaal voor woningen. 

Vraag 3; Door wie wordt de kapvergunning beoordeeld en wanneer is de uiterlijke be
slisdatum? 

Antwoord: 
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De omgevingsvergunning wordt beoordeeld door de Omgevingsdienst De Vallei. De 
aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 27 maart 2018 ingediend. Een omge
vingsvergunning wordt binnen acht weken verleend. De uiterlijke beslisdatum was 29 
mei 2018, maar op 24 mei 2018 is de beslistermijn verlengd met zes weken. 

Vraag 4:Is er bezwaar in te dienen tegen een eventueel verleende kapvergunning? 

Antwoord: 
Tegen een verleende omgevingsvergunning kan binnen zes weken na het verlenen 
bezwaar worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders. 

Vraag 5: Is het mogelijk om de bomen die echt de te bouwen woningen in de weg 
staan, te verplaatsen en te herplanten in het plangebied zelf? Zeker de wat oudere 
bomen die de wijk een mooi groene uitstraling kunnen geven? 
Zo ja, is het college bereid de daarvoor benodigde procedures in gang te zetten en 
deze opdracht per ommegaande aan de planontwerpers te geven? Zo nee, waarom 
niet? 

Antwoord: 
Nee, het verplaatsen en herplanten van bomen binnen het plangebied gaat ten koste 
van het ruimtebeslag en daarmee de uitgeefbaarheid van het plan. Daarnaast is ver
plaatsing een kostbare aangelegenheid en vergt, zeker bij oudere bomen, een lange 
voorbereidingstijd van één tot twee jaar om de overlevingskans te doen slagen. Zie ook 
onder 2. 

Vraag 6: Is het college met ons van mening dat bomen een waardevolle functie en 
uitstraling hebben waarbij het uitgangspunt moet zijn: "Behoud van bomen, tenzij.."? 
Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: 
Ja, maar het is in voorkomende gevallen niet altijd mogelijk om hieraan tegemoet te 
komen. 

Vraag 7: Aangezien de gemeente Barneveld de komende jaren door blijft bouwen; kan 
het college toezeggen dat er bij nieuw te realiseren woonwijken creatief en welwillend 
ontworpen wordt zodat bestaande bomen behouden kunnen blijven en geïntegreerd 
worden in nieuwe woonwijken? 

Antwoord: 
Wij zullen ons (blijven) inspannen om bestaande bomen zoveel mogelijk te behouden 
of in te passen in nieuw te realiseren woonwijken, mits dit mogelijk en realistisch is. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 

H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk 
secretaris burgemeester 


