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Raadscommissie Huizen
Postbus 5
1270AA HUIZEN

Onderwerp: Vragen WD fractie

Huizen: 24juni2021 Uw brief van: Nummer:

VERZONDEN 2 8 JUNI 2021 Uw kenmerk: Bijlagen: -

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

Geachte leden van de raadscommissie,

De WD fractie heeft op 17 juni vragen gesteld over de bomenkap Nieuwe Bussummerweg.
De brief met de betreffende vragen is opgenomen als bijlage. Hieronder treft u de
beantwoording van de gestelde vragen door het college.

1. Is het college bereid om met onmiddellijke ingang de kap van bomen stil te leggen,
eventueel uitgezonderd bomen die aantoonbaar acuut gevaar opleveren, in ieder geval
totdat verder met bewoners is overlegd over de herinrichting van de Nieuwe
Bussummerweg, dus tot en met tenminste 9juli 2021 wanneer er nieuw
bewonersoverleg plaatsvindt?
Antwoord: Dit is niet mogelijk, omdat de bomen reeds gekapt zijn.

2. Is het college bereid dit besluit te verlengen totdat een plan voor herplant van
nulstraks gekapte bomen is vastgesteld en goedgekeurd door de raad met toewijzing
van financiële middelen.
Antwoord: In het bomenrapport van Cobra staat dat de bomen binnen drie maanden gekapt
moeten worden. Deze termijn is verstreken. Het veiligheidsrisico is te groot, waardoor het
niet mogelijk was om te wachten met het kappen van de bomen.

3. Is het college het met de WD fractie eens dat de nu al meer dan 10 jaar durende
procedure eindelijk moet leiden tot een herinrichtingsplan met financiële uitwerking
dat uiterlijk bij de begrotingsvaststelling 2022 onderdeel moet uitmaken van de
beslissing van de raad.
Antwoord:
In het najaar komt het voorstel ter behandeling in de raad. Onderdeel hiervan is het ontwerp
met bijbehorende begroting.
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4. Kan het college bevestigen dat er ook geen plannen zijn voor het kappen van meer
bomen dan nu in het overzicht van Cobra is opgenomen, bijvoorbeeld ten gevolge van
plannen met betrekking tot het openbaar vervoer?
Antwoord: De doelstelling blijft herstel en behoud van de laanstructuur. Op dit moment is er
dus geen sprake van meer kappen dan in het rapport is aangegeven.

5. Kan de wethouder bevestigen dat de gemeente Huizen de intentie heeft de
laanstructuur van haar toegangswegen te herstellen, dan wel te bewaren, niet beperkt
tot de Nieuwe Bussummerweg
Gemeente Huizen heeft de intentie om alle bomenlanen zo groen mogelijk te houden. Waar
herstel uitgevoerd moet gaan worden pakken we dit integraal op en is (verdere) vergroening
een uitgangspunt.

Wij gaan er vanuit u met de bovenstaande beantwoording voldoende te hebben
geïnformeerd

Vragen
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met A. Hoogenkamp van het team
Voorbereiding en toezicht, bereikbaar op 0355281622 of via a hoopenkamp(~huizen ni.

Hoogachtend,

Bu .emeester en wethoude
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