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gemeente 
WOERDEN 

Gemeente Woerden 

15R.00012 

Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het Reglement van Orde van de 
Gemeenteraad gesteld door Chris van lersel 
van de Fractie van LijstvanderDoes 

over hoge bomen aan de Emmakade, Nassaukade en Leliestraat 

Beantwoording van de vragen: 
Vraag 

1. Waarom heeft de wethouder als enige oplossing voor de problemen die de bewoners ervaren met de 
grote bomen, het kappen van de bomen genoemd? 

2. Zo ja, is het college dan van mening dat er sprake is van een zorgvuldige afweging? 

Antwoord 
Het is niet zo dat kap als enige oplossing wordt gegeven. We moeten bij al deze situaties eerst de 
problemen goed inventariseren en mogelijke oplossingen daarvoor onderzoeken. Dit in samenspraak met 
de bewoners. Het is niet gezegd dat kap de enige oplossing is, maar het kan wel een van de uitkomsten 
zijn. 

Vraag 

3. Is hier sprake van een verkapte toezegging naar de omwonenden die problemen ervaren? 

Antwoord 
Nee, er is geen sprake van een verkapte toezegging. Er is toegezegd dat we samen met de bewoners in 
gesprek zullen gaan over de ervaren problemen en het gezamenlijk vinden van mogelijke oplossingen. 
Hiervoor zullen bewonersbijeenkomsten worden georganiseerd. 
4. Op grond van welke kaderstelling door de gemeente raad is deze toezegging gedaan en wordt dit 
mede getoetst aan het thans vigerende bonnenbeleidsplan? 

Antwoord 
Het huidige bomenbeleidsplan is niet meer up to date. Er is een nieuw bomenbeleidsplan toegezegd, dat 
de Raad in mei zal bereiken. 

5. Zijn alle bomen die hun omgeving zijn ontgroeid nu vogelvrij in Woerden, ook de monumentale en 
beeldbepalende bomen? 

Antwoord 
Nee 



6. Zo nee, wat heeft de wethouder de omwonenden dan toegezegd? 

Antwoord 
Dat de situaties nader onderzocht zullen worden en alle opties goed zullen worden afgewogen. 

Bijlagen: 

De ingekomen brief met corsanummer: 14.021470 

De burgemeester De secretaris • 

/anj$aii]spefgen V.J.H. Molkenboer drs. M.H.J. van spergen 
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Van: Geldorp, Erwin 
Verzonden: maandag 15 december 2014 09:13 
Aan: raadsleden@woerden.nl; IBurgemeester en wethouders 
CC: Stadhuis; IConcernzaken 
Onderwerp: schriftelijke vragen LijstvanderDoes ex art. 40 RvO inzake hoge bomen aan 

Nassaukade, Emmakade en Leliestraat 
Bijlagen: vragen lijstvanderdoes inzake hoge bomen aan oa emmakade nassaukade 

leliestraat.pdf 

Aan het College 
Aan de Raad 

Bijgaand treft u aan een schriftelijke vragenserie ex artikel 40 RvO van de fractie LijstvanderDoes inzake hoge bomen 
aan Nassaukade, Emmakade en Leliestraat. De vragen dienen conform RvO binnen een termijn van 30 dagen te 
worden beantwoord, te weten vóór 13 januari 2015. 

Met vriendelijke groet, 

Erwin Geldorp | raadsgriffier | Gemeente Woerden 
Postbus 45, 3440 AA Woerden 1 Blekertjlaan 14, 3447 GR Woe 
T 0348 - 428 510 jM 06 - 20094715 |E aeldorp.e@woerden.nl 
W gemeenteraad.woerden.nl 
aanwezig: ma, cii, wo, do 

"den 
| raadsqriffie@iwoerden.nl 

Ben. Ambt: 
1~5-BE£4Q44 

_§treefdat: 

A f e c h f j d 

B.V.O.: 

Gemeente Woerden 14.021470 

Regislratiedatum: 16/12/2014 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 
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Aan: College van Burgemeester en Wethouders van Woerden 

Van: Fractie LijstvanderDoes 

Betreft: Vragen ex. art. 40 Reglement van Orde over hoge bomen aan o.a. de 
Emmakade, Nassaukade en Leliestraat in Woerden. 

Woerden, 12 december 2014 

Inleiding, 
Onze groene gemeente is rijk aan bomen en dat wordt door vele inwoners erg 
gewaardeerd. 
Bomen sieren en kleuren de woon- en leefomgeving, een weldaad voor mens 
en dier, met name insecten. 
Om bepaalde redenen worden bomen niet altijd als positief ervaren, dat kan 
zijn door b.v. belemmering van zonlicht, val van bladeren en takken, 
honingdauw of wortelgroei in het wegdek. 
Het gaat dan meestal over grote, beeldbepalende bomen die al jaren op die 
plaats staan en kenmerkend zijn voor de omgeving. 
Bewoners die problemen ervaren vragen de gemeente of het mogelijk is er iets 
aan te doen. 
Dat is niet altijd eenvoudig en soms misschien zelfs onmogelijk. 
Een heel zorgvuldige beoordeling en afweging is dan noodzakelijk. 

Onlangs hebben enkele bewoners van o.a. de Emmakade, Nassaukade en 
Leliestraat de wethouder benaderd met het verzoek om iets te doen aan de 
overlast die ze ondervinden van de grote bomen in hun straat. 
In een artikel in het Algemeen Dagblad van 9 december 2014 staat dat 
wethouder Stolk haar mening heeft gegeven hoe de problemen met die grote 
bomen wel kunnen worden opgelost. 
In dat artikel zegt zij: "De bomen zijn eigenlijk hun omgeving ontgroeid. 
In zo'n situatie kun je eigenlijk maar één ding doen: Kappen!" 



Naar aanleiding van dit artikel heeft onze fractie de volgende vragen 

1. Waarom heeft de wethouder als enige oplossing voor de problemen die 
de bewoners ervaren met de grote bomen, het kappen van de bomen 
genoemd? 

2. Zo ja, is het college dan van mening dat er sprake is van een zorgvuldige 
afweging? 

3. Is hier sprake van een verkapte toezegging naar de omwonenden die 
problemen ervaren? 

4. Op grond van welke kaderstelling door de gemeente raad is deze 
toezegging gedaan en wordt dit mede getoetst aan het thans vigerende 
bomenbeleidsplan? 

5. Zijn alle bomen die hun omgeving zijn ontgroeid nu vogelvrij in Woerden, 
ook de monumentale en beeldbepalende bomen? 

6. Zo nee, wat heeft de wethouder de omwonenden dan toegezegd? 

Namens de fractie van LijstvanderDoes 
Chris van lersel 


