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Geachte mevrouw Pluimers, 
 
In uw brief van 31 mei 2018 stelt uw fractie op grond van artikel 42 van de 
Organisatieverordening van de gemeenteraad aanvullende 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: Zijn dit dezelfde bomen als in de eerder aangevraagde omgevingsvergunning 
(kap)?  
Zo ja, waarom zijn dit nu 60 bomen en niet 110 zoals in de eerder aangevraagde 
omgevingsvergunning (kap) of de 56 bomen met een speciale kapvergunning? 
Waarom is er sprake van een verlengingsbesluit? En wat betekent dit? 
Zo nee, betreft dit extra te kappen bomen? Vanwaar dit, kennelijk, nieuwe voornemen? 
 
Antwoord: Ja, dit zijn dezelfde bomen. Van de 110 te kappen bomen zijn er 60 bomen, 
waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. De overige bomen zijn vergunningsvrij. 
De beslistermijn is door de Omgevingsdienst De Vallei verlengd, omdat een langere 
voorbereidingstijd nodig is voor het beoordelen van de aanvraag. Dit betekent dat de 
vergunning later (wel of niet) wordt verleend. 
 
 
Vraag 2: Kunt u uitleggen hoe deze zin zich verhoudt met het voornemen 110 bomen 
te kappen? “Aan de zuidzijde” staan overigens 9 bomen (nrs. 99 t/m 107, bijlage 3 van 
1 mei). 
 

Antwoord: Bij de vaststelling van het bestemmingsplan was ons voornemen om de 
bestaande bomen aan de randen zo goed als mogelijk in te passen. Aan de westzijde 
heeft dit ook plaatsgevonden. Voor de bomen aan de noordzijde van het plangebied is 
dit echter niet haalbaar, zoals aangegeven in ons antwoord op vraag 1 in uw brief van 
1 mei jl.. 
 
Vraag 3: Bent u op de hoogte van het belang van bomen o.a. in het kader van 
verminderen van wateroverlast en het bijeenhouden van grondlagen, die dus een 
bijdrage leveren aan een goede waterhuishouding? 
 
Antwoord: Ja, echter wij hebben de betekenis van behoud goed afgewogen tegen het 
belang van deze ontwikkeling.  
 
 
 
 
 



 

Blad 2  

 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk 
secretaris burgemeester 
 


