
Van: Wessel Doorn <wessel.doorn@gmail.com>  
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 00:10 
Aan: Rooij, Karin de <k.derooij@huizen.nl> 
 
Onderwerp: aanmelden mededelingen voor behandeling 
 
We hebben nog een vraag voor fysiek Domein: 
 
 
Geacht college, 
 
Bomen, struiken en groenstroken spelen een grote rol in een groene leefomgeving, in welbevinden 
en in het beeld van Huizen. Ze zijn belangrijk in het behoud van biodiversiteit en in de 
klimaatmitigatie en adaptatie. 
Het is daarom goed dat Huizen actief werkt met 'Steenbreek' om zo de leefomgeving te vergroenen. 
Daarnaast is het ook van belang om het bestaande groen te handhaven, goed te beheren en in te 
zetten voor de genoemde doelen. 
 
Enkele zaken zijn ons de afgelopen tijd opgevallen:  
- In de Omrooper staan geregeld aanvragen en meldingen inzake kapvergunningen en 
snoeiwerkzaamheden. Vaak wordt vergunning verleend, echter zonder een herplantplicht op te 
nemen. Maar lang niet altijd wordt een kapvergunning aangevraagd en vindt illegale kap van bomen 
plaats. 
- Ook de gemeente Huizen zelf is nota bene tijdens het broedseizoen actief aan de slag met in ieder 
geval snoeien. Uit ambtelijke antwoorden op vragen of dat wel is toegestaan blijkt dat ontheffing 
onder voorwaarden mogelijk is. Naar onze mening zou zeer terughoudend met dergelijke 
ontheffingen moeten worden omgegaan. Zowel voor de gemeente, maar ook ten aanzien van 
aanvragen door particulieren en bedrijven. 
- langs de Naarderstraat (vanaf de Driftweg richting Naarden) worden steeds vaker delen van 
gemeentelijke groenstroken gebruikt als parkeerplaats en daarvoor wordt ook de groenstrook 
heringericht. 
 
We willen graag een stevige en geloofwaardige groenaanpak. We hebben daarom enkele vragen 
ten aanzien van actuele situaties: 
 
- waarom maakt de gemeente Huizen gebruik van ontheffingen voor snoeiwerkzaamheden binnen 
de Natuurwetgeving/Flora- faunawetgeving? Kan de wethouder toezeggen hier mee te stoppen? 
- in hoeverre vindt handhaving plaats op illegaal kap- en snoeiwerk? 
- kan ook worden gehandhaafd op bijvoorbeeld de aanpassingen aan groenstroken van de gemeente 
zoals langs de Naarderstraat? 
 
--  
Met vriendelijke groet, 
 
Wessel Doorn 
Fractievoorzitter ChristenUnie Huizen 
 

mailto:wessel.doorn@gmail.com
mailto:k.derooij@huizen.nl

	Van: Wessel Doorn <wessel.doorn@gmail.com>  Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 00:10 Aan: Rooij, Karin de <k.derooij@huizen.nl>
	Onderwerp: aanmelden mededelingen voor behandeling

