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Onderwerp: Beheer en eigendomssituatie 
boom, nieuwe 
bruikleenovereenkomst en 
schade aan riool

Grond in eigendom
U heeft in het verleden een stuk grond grenzend aan uw woning aangekocht. Op deze grond is een 
boom gesitueerd. Deze boom maakt onderdeel uit van de laanstructuur in de rest van de straat 
Aangezien u grondeigenaar bent, is de boom ten tijde van aankopen ook uw eigendom geworden. 
Daarmee bent u verantwoordelijk voor het beheer van de boom.

In het verleden heeft u naast uw woning aan de Zadelrob een stuk grond aangekocht en daarnaast een 
stuk grond in bruikleen genomen. Deze stroken grond zijn naast elkaar gelegen. Er is lange tijd 
onduidelijkheid geweest over de exacte beheer- en eigendomssituatie. Om dit op te helderen heeft u 
eind september 2019 gesproken met Noortje Voulon. In dit gesprek zijn er nieuwe afspraken gemaakt. 
Daarover gaat deze brief.

Grond in bruikleen
Naast de grond die u in het verleden heeft aangekocht, bent u ook een bruikleenovereenkomst met de 
gemeente aangegaan voor een aanliggend stuk grond. Een deel van dit gebied heeft echter het karakter 
van openbaar groen vanwege de situering. U heeft aangegeven dit deel van het gebied niet meer in 
beheer te nemen en één gedeelte in bruikleenovereenkomst behouden. Hiervoor wordt een nieuwe

Hierover is tot september 2019 onduidelijkheid geweest, mede doordat medewerkers van de gemeente u 
hierover mondeling onjuist hebben geïnformeerd. De boom maakt onderdeel uit van een laanstructuur in 
de straat. De overige bomen in deze laanstructuur zijn in beheer en eigendom van de gemeente. De 
afgelopen jaren heeft de gemeente ook het onderhoud van uw boom uitgevoerd.

Om u tegemoet te komen zal de boom ook de komende tijd worden meegenomen in de reguliere 
onderhoudsrondes door de gemeente. De gemeente is geenszins aansprakelijk voor de boom. Deze 
verantwoordelijkheid ligt bij u als grondeigenaar. Indien u besluit de boom te kappen, zult u een 
vergunningsaanvraag moeten indienen. Wij hebben afgesproken dat de gemeente in dat geval eventueel 
kan ondersteunen door de boom te kappen en af te voeren. Het verwijderen van wortels en de stobbe 
valt hier niet onder. Deze afspraken over het beheer en eventueel kappen zijn niet overdraagbaar aan 
een volgende perceeleigenaar.
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Met vriendelijke groet,

/

Tot slot
Wij gaan er vanuit u bij deze voldoende geïnformeerd te hebben en u een aantal punten tegemoet zijn 
gekomen. Wij betreuren het dat er lange tijd onduidelijkheid is geweest en bieden daar bij deze onze 
excuses voor aan.

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

bruikleenovereenkomst opgesteld. Deze bruikleenovereenkomst is indien gewenst overdraagbaar aan 
een volgende eigenaar van uw woning. Wanneer dit niet aan de orde is dient u het terug over te dragen 
aan de gemeente conform de voorwaarden in de bruikleenovereenkomst. De bruikleenovereenkomst 
wordt u zo snel mogelijk separaat toegezonden, het college dient hier eerst een besluit over te nemen. 
De oude bruikleenovereenkomst komt dan van rechtswege te vervallen.

Gezien de onduidelijke beheer en eigendom situatie zijn wij echter overeengekomen u hier in tegemoet 
te komen door de helft van de door u ingediende rekeningen te vergoeden. Dit komt neer op een bedrag 
van € 384,29. Dit bedrag is inmiddels overgemaakt op rekeningnummer NL47 ABNA 0622 3841 12.

Schade riool door boomwortels
U heeft in 2019 schade aan uw riool gehad door boomwortels van eerder genoemde boom. Hiervoor 
heeft u een schadeclaim ingediend bij de gemeente. Aangezien de schade aan het riool op uw eigen 
terrein is ontstaan ligt de aansprakelijkheid niet bij de gemeente daarom is uw verzoek afgewezen. 
Daarnaast is de schade veroorzaakt door de boom die in uw eigendom is.
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