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Aan het College
Cc Raad
Bijgaand treft u aan een serie schriftelijke vragen ex artikel 40 van het RvO van de fracties van CDA, D66 en LijstvanderDoes inzake het kappen en
herplanten van bomen. Conform het RvO dient het college de vragen binnen een termijn van 30 dagen te beantwoorden, te weten vóór 7 juni 2017.
Met vriendelijke groet,
Onno Vliegenthart | adjunct-griffier / raadsadviseur | Gemeente Woerden
Postbus 45, 3440 AA Woerden | De Bleek 10, 3447 GV Woerden
T 0348 - 428 619 |M 06 - 52 58 59 31 |E vliegenthart.o@woerden.nl | raadsgriffie@woerden.nl
W gemeenteraad.woerden.nl

Woerden, 8 mei 2017
Aan: College van B en W
Van: fracties van CDA, D66 en LijstvanderDoes
Onderwerp: Kappen en herplanten van bomen (art. 40-vragen)
Gedurende de laatste tijd zijn er mondelinge en schriftelijke vragen gesteld over het
kappen van bomen en de herplant hiervan. De fracties van de genoemde partijen zijn
onaangenaam verrast over de mededeling van wethouder Ten Hagen dat het aantal
bomen in de gemeente Woerden in de laatste jaren met 1.000 is teruggebracht van
31.000 naar 30.000. Een en ander komt vreemd over in relatie met de gevoerde
debatten die de afgelopen jaren in de Raad zijn gevoerd over het kappen van bomen
en de gewenste herplant hierbij.
Hierbij de volgende vragen:
1. Waarom is het aantal bomen met 1000 verminderd?
2. Wanneer is de Raad hierover geïnformeerd?
3. Wordt hiermede voldaan aan het beleid dat de Raad steeds voorstaat ,
namelijk een 1 op 1 herplant beleid?
Zo nee, waarom niet?
4. Heeft de reductie van het aantal bomen te maken met een tekort aan budget?
5. Welke boomsoorten betrof dit voornamelijk?
6. Kan het College een overzicht geven op welke plaatsen er de laatste 5 jaar
bomen zijn gekapt en hoeveel, waar en welke herplant er is toegepast.?
7. Op welke manier heeft het College de debatten die er de laatste jaren over het
onderwerp bomen zijn gevoerd geduid?
8. In het verleden was er een Bomenbeleidsplan. Is er een nieuw
Bomenbeleidsplan in voorbereiding?
Namens de fracties van,
CDA, Toos van Soest
D66, Heerd Jan Hoogeveen
LijstvanderDoes, Chris van Iersel

