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Hierbij de beantwoording van uw vragen: 

 
 
1                    Zijn de gevolgen van het plan voor de gemeentelijke ecologische hoofdstructuur getoetst aan 

het vastgestelde beleid? 
  
In het vooroverleg met Cardea is afgesproken dat voor de nieuwbouw de groene rand aan de A4-zijde 
zoveel mogelijk in stand wordt gehouden (minus de toegang). In het beleid waar u naar verwijst is deze 
overigens geen onderdeel van de EHS. De EHS bij de locatie bestaat uit twee verbindingen. Namelijk 
langs de Simon Smitweg in het verlengde van de Engelendaal en langs het historische dijkje aan de 
noordoostzijde. Alleen aan de zijde van de Simon Smitweg wordt in het plan het groen deels verwijderd op 
de kavel van Cardea. De verbinding zoals deze in het EHS is opgenomen en die sterk gerelateerd is aan 
de bomen langs de weg blijft daarbij in stand. 
  

2                    Is het voornemen om bomen/houtopstanden te verwijderen getoetst aan de lijst waardevolle 
bomen? 

  
Om te bepalen of de bomen vergunningplichtig zijn is er gekeken of de betreffende houtopstand voorkomt 
op de lijst bijzonder waardevolle bomen. Dit is niet het geval; het gaat hier om normale particuliere bomen. 
  

3                    Is er, conform de Verordening op de beplanting een groentoets uitgevoerd? 
  
Artikel 13 van de verordening op de beplanting stelt: Burgemeester en wethouders kunnen in het geval van 
een ruimtelijke ontwikkeling ontheffing verlenen van het in artikel 5 gestelde kapverbod na goedkeuring 
van een door de aanvrager in te dienen quick-scan of groentoets Een groentoets wordt dus alleen 
uitgevoerd indien er sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling. Tevens geeft het woordje kunnen in 
bovenstaand artikel aan dat in het geval van een ruimtelijke ontwikkeling gekozen kan worden tussen een 
kapvergunning (reguliere procedure) of een ontheffing op het kapverbod (uitgebreide procedure met een 
groentoets) 
In dit geval is er in de eerste plaats geen sprake van een ruimtelijke ontwikkeling (er wordt een soortgelijk 
gebouw met dezelfde functie als het te slopen gebouw opgericht) en nog belangrijker de bomen zijn niet 
vergunningplichtig: 
 
De verordening op beplanting stelt in artikel 5, lid 1: Het is verboden zonder vergunning van burgemeester 
en wethouders een houtopstand te vellen of doen vellen. In lid 3 wordt echter een uitzondering gemaakt 
voor particuliere houtopstanden: “het in het eerste lid gesteld verbod geldt verder niet voor: d1 Het vellen 
van een particuliere houtopstand die niet op de lijst met waardevolle bomen als bedoeld in artikel 6, eerste 
lid staat Aangezien het hier om een particuliere houtopstand gaat die niet voorkomt op de lijst bijzonder 
waardevolle bomen is er dus geen kapvergunning of ontheffing op het kapverbod vereist.  
  

4                    Wat zijn de conclusies van de groentoets? 
  
Er is geen groentoets gedaan. 



 

 

  
5                    Welke voorschriften mbt herplant worden hieraan verbonden? 

  
Geen. Overigens worden wel nieuwe bomen geplant. In een later stadium wordt de rest van de kavel 
natuurlijk nog ontwikkeld en zal de inrichting van het (semi-)openbaar gebied een belangrijke rol hebben 
en daarmee ook het groen. 
  

6                    Wat houdt de ‘bijdrage bovenwijkse voorzieningen’ die in het raadsvoorstel genoemd wordt? 
  
Wij vragen ontwikkelende partijen om een ‘fondsbijdrage’. Vooralsnog is dat gericht op de lasten die de 
gemeente heeft in het kader van de regionale verplichtingen zoals het RIF, aangezien daar een 
uitvoeringsprogramma voor is waaruit blijkt hoe de fondsen worden besteed. 

 


