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Fractie Partij van de Arbeid Westerveld
De heer H. Jansen
Postbus 50
7970 AB HAVELTE
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Uw kenmerk

Onderwerp

beantwoording wagen artikel 36 Reglement van Orde inzake bomenkap Wilhelminaoord

Geachte heer Jansen,

Naar aanleiding van de door uw fractie gestelde waag in het kader van Artikel 36 van het
Reglement van Orde van de gemeenteraad, delen wij via deze brief graag- cursief - de
beantwoording van uw wagen met u.

'1.. Wat is de reden van het voornemen van het college om bijna 160 karakteristieke
eikenbomen langs de Koningin Wilhelminalaan tussen Frederiksoord en Wilhelminaoord
en de Vaartweg te kappen?
Het betreft geen gemeentelijke aanvraag. Er zijn door de Maatschappij van Weldadigheid
3 omgevingsaanvragen ingediend voor het kappenvan bomen op 3 verschillende locaties.
Voor de duidelijkheid: het betreft een aanvraag die nog inhoudelijk getoetst moet worden.
Daarnaast is door de Maatschappij van Weldadigheid in het kader van de Boswet eenzelfde
vergunning aangevraagd bij de provincie Drenthe. Voor boomopstanden buiten de bebouwde kom
die onder de Boswel vallen, is de provincie Drenthe het bevoegd gezag. Alleen als er vanuit het
door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingplan aanvullend een aanvraag wordt vereist, dient
de aanvrager dit eveneens te doen bij de gemeente. Dat is hier het geval.
Iedere ingekomen aanvraag wordt door gemeente Westerveld gepubliceerd. Inmiddels is de
aanvraag voor het kappen van de laanbeplanting op ons verzoek ingetrokken door de aanvrager
omdat motivatie en onderbouwing ontbreken.
De overige 2 aønvragen worden door gemeente Westerveld in behandeling genomen. De
aanvragen zullen worden beoordeeld, en vervolgens al dan niet worden verleend. Naar aanleiding
van de verwijzing naar de najaarsbegroting melden wij u aansluitend dat het niet om bomen gaat
die gemeentelijk eigendom zijn, maar eigendom zijn van, of zich bevinden op percelen van de
Maats chappij van lí/eldadigheid.
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Als u nog wagen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en
via info@gemeentewesterveld.nl .

Met wiendelijke groet,
burgemeester en wethouders

.J.

Dusink

