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Bij beantwoording van deze brief, graag datum, nummer en onderwerp vermelden.

Geachte heer Doorn, fractieleden ChristenUnie,

Met deze brief beantwoorden wij schriftelijk uw commissievragen over de groenaanpak in
Huizen van dinsdag 17 mei 2022.

Uw vragen hebben betrekking op het beheer en onderhoud van groen in Huizen.

la. waarom maakt de gemeente Huizen gebruik van ontheffingen voor
snoeiwerkzaamheden binnen de Natuurwetgeving/Flora- faunawetgeving?
Daar waar mogelijk proberen wij bij onze werkzaamheden het broedseizoen te ontzien. Maar
soms lukt dat niet. Door overmacht, zoals onder meer de storm van afgelopen februari, heeft
onze aannemer die snoeit dit jaar de werkzaamheden niet af kunnen ronden voor half maart.
Hierdoor hebben we een uitloop van werkzaamheden gehad tot eind mei. Om dat te kunnen
is zorgvuldig gemonitord en gewerkt om verstoring zoveel mogelijk te voorkomen. Dat is
zoals de Flora- en faunawetgeving het ook toestaat. Daar is geen ontheffingsproces voor
maar het mag als het zorgvuldig gebeurt. We wilden de werkzaamheden niet uitstellen
omdat we ook rekening moeten houden met de zorgplicht van de gemeente voor
boomveiligheid. In dat kader kon het snoeiwerk ook niet uitgesteld worden.

Ib. Kan de wethouder toezeggen hier mee te stoppen?
Nee, wel om de broedperiode zo veel mogelijk te ontzien, maar als het nodig is wordt er
doorgegaan binnen de toegestane kaders van wet- en regelgeving.

2. In hoeverre vindt handhaving plaats op illegaal kap- en snoeiwerk?
Er is geen capaciteit voor proactieve handhaving op dit gebied. Maar als er ergens een
urgente belangrijke situatie is zal er worden gehandhaafd.
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3. Kan ook worden gehandhaafd op bijvoorbeeld de aanpassingen aan groenstroken
van de gemeente zoals langs de Naarderstraat?
Er is momenteel geen specifiek handhavingsbeleid hoe structureel om te gaan met illegaal in
gebruik genomen grond. In het verleden zijn er wel projectmatige acties geweest. En als er
onveilige situaties door ontstaan wordt wel ingegrepen.

Met vriendelijke groet,

wethouders,

ster


