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Raadsfractie Lokaal Belang
De heer S. van Amerongen

Geachte heer Van Amerongen,

Op 13 oktober 2022 heeft uw fractie op grond van artikel 42 van de 
Organisatieverordening aanvullende schriftelijke vragen gesteld over de kap van vier 
bomen langs het pad grenzend aan het perceel Wesselseweg 23 in Barneveld.

Inleiding
Op 22 augustus jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over de kap van vier bomen langs 
het pad grenzend aan het perceel Wesselseweg 23 in Barneveld. Wij hebben deze 
vragen bij brief van 12 oktober jl. beantwoord. In aanvulling hierop heeft u de 
onderstaande vragen gesteld.

Naar aanleiding van de kap van de bomen hebben wij op 7 november jl. gesproken met 
Stichting Geldersch Landschap en Kastelen (hierna: SGLK) hoe deze situatie is ontstaan 
en om het vervolg van deze kwestie te bespreken. Daarnaast hebben wij de eerdere 
afspraken ten aanzien van communicatie over (grootschalige) activiteiten in het 
Schaffelaarse Bos en andere bossen die SGLK in beheer heeft herbevestigd.

Raadsvragen

1. Welke sanctie is het college van plan op te leggen aan de betrokken partijen?
De kap van de vier bomen heeft zonder de benodigde omgevingsvergunning 
plaatsgevonden. Wij zijn bevoegd om handhavend op te treden tegen deze overtreding. 
Wij zijn echter vooralsnog niet voornemens van deze bevoegdheid gebruik te maken, 
aangezien wij na het gesprek met SGLK eerst willen onderzoeken op welke manier in 
samenwerking met SGLK de bomenrij hersteld kan worden op een toekomstbestendige 
wijze. Een bestraffende sanctie vinden wij op dit moment daarom niet bijdragen aan het 
gezamenlijke doel dat SGLK en wij nastreven, namelijk de bescherming en het behoud 
van bomen en groen en het herstel van de bomenrij. Overigens kunnen wij, indien 
daartoe naar onze mening aanleiding bestaat, alsnog handhavend optreden.

2. Er is sprake van een herplantplicht van groen met dezelfde kwaliteit als hetgeen dat 
gekapt is. Wie houdt er toezicht op deze herplantplicht? 
SGLK heeft op grond van de Wet natuurbescherming melding van de kap gedaan bij 
Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Staten zijn op grond van de wet ook bevoegd om 
het toezicht op de herplant uit te voeren en eventueel handhavend op te treden indien 
dit uitblijft.

3. En op welke wijze wordt het college/de gemeente hiervan op de hoogte gehouden? 
Gedeputeerde Staten hoeven ons niet actief op de hoogte te stellen op welke wijze zij 
invulling geeft aan haar wettelijke taken. Wij zullen echter wel verzoeken om deze 
informatie. 
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4. Binnen welke termijn behoort deze herplant gedaan te zijn? 
De eigenaar van de grond waarop een houtopstand is geveld, of op andere wijze teniet 
is gegaan, is verplicht om binnen drie jaar te herplanten. Wanneer de 
herplant onverhoopt niet zou aanslaan, moet binnen drie jaar daarna de herplant 
opnieuw worden vervangen door de eigenaar. 

5. Bent u met ons van mening dat, in verband met deze illegale kap, er zo snel mogelijk 
aan deze herplantplicht voldaan moet worden, het liefst in de (voor het planten van 
bomen de beste) periode november 2022 of maart 2023?
We zijn het met u eens dat het gewenst is de herplant zo snel mogelijk te laten 
plaatsvinden. Het is echter de eigenaar die de feitelijke herplant moet realiseren. 
Daarnaast zijn wij niet het bevoegd gezag om toezicht te houden op deze herplant of die 
af te dwingen. Daar waar mogelijk zullen wij onze invloed aanwenden om de 
herplant te bespoedigen.

6. De betreffende bomenrij wordt als zeer waardevol gezien. Op welke wijze kunt u uw 
invloed aanwenden om de herplant op dezelfde plek te laten plaatsvinden als daar waar 
de illegaal gekapte bomen stonden?
Zoals gezegd valt het toezicht op en de handhaving van de herplant van de bomen onder 
de verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten. Formeel hebben wij daar geen rol in 
of zeggenschap over. Wel zullen wij onze wensen in het kader van de herplant bij de 
provincie kenbaar maken en haar verzoeken dit mee te nemen. Zie ook het antwoord op 
vragen 2, 3 en 5.

7. Zo nee, wilt u daarover dan in overleg gaan met de provincie om dat alsnog te 
realiseren?
Zie het antwoord op vraag 6.

8. Heeft SGLK conform de afspraak die er ligt, het College vooraf en actief geïnformeerd 
over de kap die nu heeft plaatsgevonden? 
9. Zo ja, waarom is dit dan niet vermeld op de gemeentepagina? 
10. Zo nee, wilt u dit dan meenemen in het te plannen gesprek met SGLK waarin 
afspraken uit het verleden worden opgefrist en herijkt?
SGLK heeft ons niet vooraf geïnformeerd over deze kapwerkzaamheden. Wij hebben dit 
ook ter discussie gesteld in ons overleg met SGLK. In dit geval was er sprake van 
periodiek onderhoud dat gepland was en waarvoor op het laatste moment toch een 
aannemer beschikbaar was. Hierdoor had SGLK te weinig tijd om ons hierover vooraf te 
infomeren. In het gesprek hebben wij nogmaals benadrukte dat het van belang is de 
gemeente actief en tijdig te informeren, zodat wij deze berichtgeving ook met de 
samenleving en raad kunnen delen. 

11. Is het college met ons van mening dat het in 2005 op basis van de visie van SGLK 
het ingezette beleid m.b.t. beheer en productie van hakhout in het veertienlanenpunt, 
gezien de huidige kennis en erkenning van het belang van bomen, toe is aan een 
evaluatie en mogelijk herziening?
SGLK en de gemeente hebben een gezamenlijk doel, namelijk de bescherming en het 
behoud van bomen en groen. Onze rollen en verantwoordelijkheden zijn daarin echter 
wel verschillend. SGLK voert het feitelijke beheer uit van de bomen en het groen en 
vragen daarvoor, indien vereist, omgevingsvergunningen bij ons aan, waarbij wij in het 
gesprek hebben verzocht om actief met ons te communiceren over (grootschalige) 
activiteiten in het Schaffelaarse Bos en andere bossen die SGLK in beheer heeft. 
Het belang van bomen is in brede zin al door ons onder de aandacht gebracht in het 
gesprek van 7 november jl. Uw suggestie om het beleid van SGLK bespreekbaar te 
maken nemen wij in overweging en kunnen we betrekken in een volgend regulier overleg 
met SGLK.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester


