
 

 

 

 

 

 

 “URGENTE” COMMISSIEVRAGEN  over BOMENKAP Nieuwe Bussummerweg 
Aan:   Het college van burgemeesters en wethouders van Huizen 

Datum:  17 juni 2021 

 Te beantwoorden in de gecombineerde commissievergadering van 17 juni 

 

De VVD fractie is verbijsterd over het feit dat de gemeente al begonnen is met het kappen van 
bomen langs de Nieuwe Bussummerweg, nog voordat nader overleg met de omwonenden, deels 
georganiseerd in een Klankbordgroep, heeft plaats gevonden. 

Het volgende bewonersoverleg stond gepland op 9 juli, zoals blijkt uit de Nieuwsbrief Nieuwe 
Bussummerweg  van juni, die op de valreep (dinsdag 15 juni) door wethouder Verbeek met de 
raadsleden is gedeeld. 

Al vele malen eerder heeft de VVD fractie de gemeente gevraagd om met een plan voor de 
herinrichting van de Nieuwe Bussummerweg te komen, waarbij bewoners actief betrokken zouden 
worden (mede gelet op de nieuwe Omgevingswet) en ook aspecten zoals financiën en relaties tot 
regio en provincie een plek zouden krijgen. 

Wederom lijkt de gemeente zich niets aan te trekken van bewoners, nu als het gaat over het kappen 
van bomen zonder dat er herplant gaat worden. Dit blijkt ook uit de gesprekken die bezwaarmakers 
met vertegenwoordigers van de gemeente hebben gehad (‘het gaat gewoon door, op onze tijd’) 
waarvan de VVD fractie op de hoogte is. 

En zo draagt ook deze zaak niet bij tot vergroting van het vertrouwen in de overheid, wat voor de 
VVD Huizen juist een belangrijk onderwerp is. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Daarom vraagt de VVD fractie antwoord in of voor de gecombineerde commissievergadering van 17 
juni 2021 op onderstaande vragen. 

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 9 juli 2021 wanneer er nieuw bewonersoverleg plaatsvindt? 

2. Is het college bereid dit besluit te verlengen totdat een plan voor herplant van nu/straks gekapte 
bomen is vastgesteld en goedgekeurd door de raad met toewijzing van financiële middelen. 

3. Is het college het met de VVD 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. 



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? 

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? 

 

 

Namens de VVD Fractie 

Wouter Holtslag, 

Raadslid 


