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Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 42 RvO van de fractie D66 over
vernieling waardevolle bornen op de Postweg

Geachte heer, mevrouw,
Door de fractie D66 zijn op 7-4-2017 vragen gesteld met betrekking tot vernieling waardevolle bornen
op de Postweg.
Stichting Boom en Bosch heeft melding gedaan bij de gemeente over de verminking van de
tweestammige eik op het perceel van de heer H. Hetzenauer. Helmus Boons van de Stichting Boom en
Bosch meldt op Facebook dat de gemeente een aantal fouten zou hebben gemaakt bij toepassing van
het groenbeleid en de omgevingsvergunning en de handhaving hiervan. D66 heeft met valle overtuiging
ingestemd met het groenbeleidsplan en de waardevolle bomenlijst, maar wil graag weten of de
afspraken daarin nagekamen worden. Er worden nogal wat aantijgingen gedaan waarover de fractie
graag opheldering krijgt en stelt daarom het college de volgende vragen:
•

Op welke wijze is de heer H. Hetzenauer geïnformeerd over de waardevolle bomen op zijn
terrein, de verplichtingen die dat met zieh meebrengt en wijze waarop deze beschermd moeten
worden?

Antwoord:
Bi} de eerste aaJwraag am omgevingJIJergumzing(januari 2016) is door am gecol1Stateerd dat op bet percee! twee
bomen aanwezjg =dlIZ, waal' we geen kapvergtllmingVaal" konden ver/men omdat ze landJchappeli¡ke iuaardc badden.
III een gesprek is de beer Hetzellauer bierever geïnformeerd. Teuens is ill dit gesprek aangegelJen dat inmiddels de
L'VaardelJolle bomenli¡i'¡ (2016) door de Raad Ù ¡JaJtgeJtekl III over/eg met de afdelingRealùatie ell Bebeer beef: de
beer Hetzenauer daarop bet oorspronkeli¡ke plan aangepast. In juni 2016 is door de beer Hetzenaller een aangepaJt
bomoplan czczngelelJerd JlIaarbi¡' de bomen dtmlallig op afstand uan bet buis gelegen =dl/¡, dat vergunning kon worden
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uerleend voor opricbten van het noonhuis en beide bomen bebouden konden blijlJen. BU" de ver/ening van de vergtlnning
is ook informatie meegest7/Urd over hoe bomen tudem de botlw te bescbermen.

dicht gegraven bU' de bomen. Daarom bebben we een rapport laten
opmaken over de exacte scbade aan de bomen. Daaria: bleek dat de twee bomen mutig bestbadigd warm. Maar dat
de bomen nog ktlnnen over/even. Er was op dat moment dan ook nog geen overtreding. IVe hebben dbr. HetzenbaNer
in december 20 16 hierover geïnformeerd. Tevens bebben we aangegeven dat als de bomen zjth niet herstellen, we in de
toekomst alsnog kNnnen handhauen. Het rapport over de bomen is opgesttftlrd aan dbr. Hetoenauer:
Later tudens de bONw is wederom een aantasting tian de boom geronstateerd door ons. Een deel uan de stam en kroon
uan de tweestammige eik was verwUderd. Daartegen zijn we nN aan het handhaven.
Tijdens het begin van de bONwwerkzaamheden

•

Ù te

Heeft de gemeente handhavend opgetreden in zake de venninking van de tweestammige eik.?
Wat is precies de overtreding en welke sane tie is er opgelegd?

Antwoord.·
Ja we bebben handhavend opgetreden.
Voor deze ontsien'ng (verminking) bescbiete dhr. Hetzenalter niet over de benodigde kapvergunning. Daarom
bebben we een hetplantplirht (artikeI4.11 d van de APV) opgelegd.De ontsierde boom dient te bluven staan.
Op dit moment loopt het handhavingJtrqjetlnog.
•

Komt de uitvoering van de bouw overeen met de afgegeven bouwvergunning? Zo met, hoe gaat
het college in de toekomst dergelijke vernielingen van waardevol1e bomen voorkomen?

Antwoord:
De uitvoering van de bouw komt ouereen met de terleende bouwvergzmning. Welke iJgebaseerd op door de
aanvrager aangeleverde gegevens. Tijdens de boto» iJgebleken dat de boom iets dicbter bU" de woning staat dan op
de plattegrond borende bij" de omgevingspergtllming staat aangegepen. Daarnaast betrift bet een tweestammige eik,
tuaaruan één stam schuin rirhting de woning liep. Wellirht dat de aanvrager van de omgevingJPergmzningpoor een
woning onuoldoende rekening heift gehouden met de (scbein lopende)tweestammige eik of dat de bomen op de
plattegrond, horende bij" de omgepÍJlgS7Jergunning, nietjuist zijn ingetekend.
BU' een dergelijke pergulmingsaanpraag voor de bout» uan een woning hebben waardevolle bomen onze aalldarht en
informeren we de aanvmger over hoe de bomen tijdem de bOtlw te best-bermen. In de toekomst Z,flllen we tudens
het pergunningentrqjetlen het toezjrht tudens de bOtlw nog srhetper zijn op waardevolle bomen. De aanvrager
blUJt IJemntwoordeluk poor het aanlelJeren van de )ztiste gegelJem bU" een IJergtl1lJlingJaanvraag.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vught,
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R.J. van de Mortel
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