
 

 

Motie Haagbeuk 
 

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 11 juli 2019,  

 

constaterende dat: 

● Het college de raad via een raadsinformatiebrief heeft geïnformeerd over het voorgenomen besluit om 

een gezichtsbepalende haagbeuk te kappen die in de groenstrook staat naast de nieuwbouwlocatie 

Schildersgilde (19r.00332); 

● Het college dit besluit heeft genomen omdat drie naastgelegen appartementen niet zouden voldoen aan 

het bouwbesluit (onvoldoende daglicht) als de boom blijft staan; 

● Het bouwbesluit helemaal niet bedoeld is om aanpassingen in de omgeving af te dwingen, maar 

uitsluitend bestaat uit voorschriften waaraan een gebouw moet voldoen;  

● Er volgens het bouwbesluit bij het bepalen van de daglichttoetreding bovendien slechts rekening 

gehouden hoeft te worden met bouwwerken die op hetzelfde perceel liggen; 

● De haagbeuk niet op hetzelfde perceel staat als de nieuwbouw, maar op grondgebied van de gemeente; 

● De haagbeuk ook niet in de verboden zone (binnen 2 meter van de erfgrens) staat; 

● Zowel het bouwbesluit als de locatie van de boom de gemeente dus niet verplichten om de boom te 

kappen; 

● De raad met het aannemen van de motie Bomen in beeld op 7 maart 2019, het oordeel heeft 

uitgesproken dat de kap van bomen zonder aantoonbare noodzaak moet stoppen en dat de 

kaderstellende en controlerende taak van de raad hiervoor maximaal moet worden ingezet,  

 

overwegende dat: 

● Er door omwonenden veel waarde wordt gehecht aan het behoud van de haagbeuk; 

● Het belang dat door omwonenden aan deze boom wordt gehecht ook door het college wordt onderkend; 

● Het wijkplatform Schilderskwartier het college dringend heeft verzocht haar besluit te heroverwegen; 

● De gemeente, in het geval dat bomen het algemeen belang dienen, het algemeen belang (tot het behoud 

van een boom) zwaarder kan wegen dan het belang van de eigenaar van het aangrenzende erf tot 

verwijdering van een boom
1
; 

● Er tijdens het participatieproces dat voorafging aan de ontwikkeling van het Schildersgilde als 

woningbouwlocatie, meermalen de indruk is gewekt dat bij het ontwerp van de nieuwbouw rekening zou 

worden gehouden met de wensen van de omwonenden en dat de haagbeuk mocht blijven staan; 

● De gemeente Woerden betrouwbaarheid als belangrijke waarde hanteert, 

 

verzoekt het college: 

Het voorgenomen besluit om de haagbeuk uit de groenstrook naast de nieuwbouwlocatie Schildersgilde te 

herzien, zodat de boom niet gekapt wordt maar behouden blijft. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

De Woerdense VVD, Simone Onrust 

Inwonersbelangen, Hendrie van Assem 

Progressief Woerden, Marguerite Boersma 

LijstvanderDoes, Jaap van der Does 

Fractie Bakker, Reem Bakker 

STERK Woerden, Wout den Boer 

                                                 
1
 Indien bomen het algemeen belang dienen, dan kan dit algemeen belang (tot het behoud van de boom) zelfs zwaarder 

wegen dan het belang van de eigenaar van het aangrenzende erf tot verwijdering van een boom als deze boom in de 
verboden zone (binnen 2 meter van de erfgrens) (HR 28 april 1961, NJ 1961, 433 (Gorsselse bomen)). 


