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Aanleiding / inleiding:

Onlanks werd onze fractie gewezen op het feit dat er langs de ruilverkavelingswegen broeklanden tussen 
Sleen en Benneveld sprake was van grootschalige bomenkap.

Er zijn op dit traject een groot aantal grote bomen, waaronder grotendeels volwassen eiken met een 
doorsnee van soms meer dan 100 tot 120cm neergehaald. Dus bomen met een aanzienlijke leeftijd 
(tussen de 30  en 50 jaar en mogelijk zelfs ouder). Ter verduidelijking zijn enkele foto’s mee gestuurd.

Bij navraag was het antwoord van de gemeente dat het hier ging om regulier onderhoud en dat dit was 
om de windsingels uit te dunnen zodat de onderlaag beter tot ontwikkeling kon komen. 
Ook werd aangeven dat, omdat dit periodiek vellen van hakhout en het dunnen van de houtopstand onder 
het reguliere onderhoud valt, dit vergunningsvrij kan.  
Wat te zien is op de bijgevoegde foto’s is dat het opschot niet direct last heeft van de bomen wanneer het 
opschot zou worden uitgedund. 

Omdat we reeds eerder gezien hebben dat er binnen de gemeente (Reindersdijk) dat hier (o.a. door de 
uitvoerder) fouten zijn gemaakt en wij ons oprecht verbazen over de wijze waarop, de mate waarin en de 
noodzaak van het vellen van deze bomen hebben wij de volgende vragen:

Vragen:

1 
• Technische vragen zijn vragen waar een feitelijk, objectief en neutraal antwoord op mogelijk is.
• Mondelinge vragen zijn politiek en actueel van aard en komen aan de orde in de eerstvolgende 

commissievergadering (mits 24 uur voor aanvang aangekondigd).
• Schriftelijke vragen zijn vragen over allerlei actuele onderwerpen. Langs deze weg kan de raad 

duidelijkheid van het college proberen te krijgen over een bepaald onderwerp. Deze vragen zijn ook 
politiek van aard en de onderwerpen staan niet binnenkort op de agenda van de raad.

Vragen versturen naar griffie@coevorden.nl

Wat voor type vraag wil je stellen?1

Technische vraag
Deadline beantwoording 30 dagen (art. 34 
RvO)

Mondelinge vraag
Deadline beantwoording eerstvolgende 
commissie

Schriftelijke vraag
Deadline beantwoording 30 dagen (art. 33 
RvO)

Datum: 10 oktober 2022

Fractie: PAC

Vragensteller: Irene Driehuis 

Portefeuillehouder: Jeroen Huizing

Nummer:

Onderwerp: Bomenkap ruilverkavelingswegen Broeklanden tussen Sleen en Benneveld
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1. Welke uitvoerder is hierbij betrokken geweest?
Betreft het hier hetzelfde uitvoerende bedrijf als destijds aan de Reindersdijk?

2. Hoe is het overleg vóóraf geweest met de uitvoerende partij? Hoe en op welke wijze heeft de 
gemeente toegezien op de uitvoering?

3. Is de gemeente ook terplekke geweest op het moment van uitvoering, dit vanuit haar rol als 
regieorganisatie in dezen? 

4. Zijn ook hier de afspraken gemaakt dat het gevelde hout vervalt aan het uitvoerende bedrijf?
a. En zo ja, kan het zijn dat hierdoor meer bomen gekapt zijn dan gepland? 

De huidige bomenverordening stamt uit 1999. 
Gezien de huidige problematiek rondom CO2 vinden wij het onbegrijpelijk dat er bomen van deze 
omvang, leeftijd en kwaliteit gekapt worden. 
De huidige verordening maakt het mogelijk om, notabene door de gemeente zelf, dit soort 
onmisbare bomen vergunning vrij te kappen in het kader van onderhoud. De gemeente heeft een 
voorbeeld functie en op deze wijze kunnen precedenten geschapen worden.

5. Kunt u aangeven of hetgeen beschreven in de verordening ook voor bomen is bedoelt met een 
doorsnee zoals eerder beschreven? En bij ja, of dit nog past in de huidige tijd?

6. Moet de vigerende bomenverordening door invoering van de Omgevingswet niet aangepast 
worden?
Dit om te voorkomen dat inwoners straks zonder enige vorm van vergunning dit soort grote 
bomen kunnen vellen.

           -    

        


