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Vragen aan het college van B&W, in vervolg op de vragen over de kapvergunning bij Alecto gesteld in de 
raad van 16 juli 2007. (beantwoording graag z.s.m., vragen agenderen voor eerstkomende raad) 
 
1.In de beantwoording van de vragen van 16 juli jl. wordt gesteld dat de aanvraag kapvergunning is 
gedaan door Alecto. Het bestuur van LSV Alecto stelt echter dat de gemeente de aanvraag heeft gedaan, 
als eigenaar van de grond waarop de bomen staan. Wie heeft nu werkelijk de aanvraag gedaan? Als de 
aanvraag door de gemeente is gedaan, dan graag een verklaring van het gestelde in de beantwoording 
van de vragen van 16 juli jl. 
 
De aanvraag voor de kap van, destijds, 34 bomen is op 16 mei 2007 door L.S.C. Alecto ingediend. Daarop 
is de vergunning, met schriftelijke toestemming van L.S.C. Alecto, aangehouden. Dit in verband met de 
besluitvorming over de aanleg van 2 nieuwe hockeyvelden door het college van burgemeester en 
wethouders. Op 11 juli is de kapvergunning voor het vellen van 23 bomen gepubliceerd. De gemeente 
heeft als eigenaar het aanvraagformulier mede ondertekend. 
 
2.Betaalt de gemeente de kosten van de herplant, als eigenaar van de grond? Zo niet wie betaalt dan en 
op grond waarvan? 
 
Aan L.S.C. Alecto is duidelijk gemaakt dat voor de kap en herplant van de bomen geen budget aanwezig 
is. Aangezien de kap en de herplant van de bomen alleen aan de orde is door het verzoek van L.S.C. 
Alecto om twee nieuwe velden aan te leggen zullen alle kosten voortkomend uit de kapvergunning voor de 
rekening van L.S.C. Alecto komen.  
 
3.Wie betaalt de kosten voor het afvoeren van de af te graven grond? Als dat niet de gemeente is, dan 
graag een verklaring wie wel en waarom? 
 
Ook hier geldt dat het creëren van twee nieuwe velden op basis van het gemeentelijke beleid niet strikt 
noodzakelijk is en daarom volledig binnen de verantwoordelijkheid van L.S.C. Alecto valt. 
 
4.Van het bestuur van LSV Alecto begreep ik dat zij een bestemming moet vinden voor de af te graven 
grond? Deze grond is toch eigendom van de gemeente, waarom moet Alecto dan een bestemming 
vinden? 
 
De gemeente heeft, als eigenaar van de grond, geen passende locatie / bestemming voor de grond. L.S.C. 
Alecto zal zelf een passende locatie / bestemming voor de grond moeten vinden. 
 
5.Wie betaalt en wordt eigenaar van de lichtmasten en lichtinstallatie voor het nieuw aan te leggen 
kunstgrasveld? Alle andere lichtmasten en lichtinstallaties zoals bij Alecto, RCL en Velocitas zijn immers 
door de gemeente betaald? 
 
Uitbreiding van de sportvoorziening, inclusief de verlichting, is een specifieke wens van L.S.C. Alecto. Ook 
de uitbreiding van de verlichting komt daarom voor rekening van L.S.C. Alecto. De gemeente wordt door 
natrekking in principe eigenaar van de lichtmasten. Over het beheer van de lichtmasten worden met L.S.C. 
Alecto nadere afspraken gemaakt. Het college zal hier op korte termijn een besluit over nemen. 


