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Fractie Gemeentebelangen Westerveld
Mewouw J. Mones
Postbus 50
7970 AB HAVELTE
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Uw kenmerk

Onderwerp

beantwoording vragen artikel 36 Reglement van Orde inzake bomenkap Wilhelminaoord

Geachte mevrouw Mones,

Naar aanleiding van de door uw fractie gestelde vragen 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.
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6.

Bent u als college op de hoogte van dit voomemen?
Nee, er zijn door de Maatschappij van Ileldadigheid 3 omgevingsvergunningen
aangevraagd voor het kappen van bomen op 3 verschillende locaties.
Is hiervoor een kapvergunning afgegeven?
Nee, het betreft een aanvraag.
Heeft voor de verlening een beoordeling plaatsgevonden?
Nee, het betreft een aanvraag. Beoordeling heeft nogniet plaatsgevonden.
Heeft de maatschappij, in verband met het Unesco dossier overleg gevoerd met de
gemeente over dit voornemen?
Niet vooraf, en niet met betrekking tot aantasting van cultuurhistorische waarden.
Is het college het met de fractie eens, dat mogelijk een landschappelijke
gebiedsverandering voor lJnesco een reden kanzijnzichnogmaals afte vragen of
conservering van en garantie voor dit gebied (een van de redenen van uitstel) wel door
dit handelen voldoende geborgd wordt?
De vergunning voor het kappen van de laanbeplanting moet nader worden
onderbouwd (door de aanvrager) en is derhalve, ingetrokken in samenspraak met ons
en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; de overige twee (ruimen van percelen)
heeft geen impact op cultuurhistorische waarden.
Is het college het met de fractie eens, dat de reden voor dit handelen, het creëren van
landschappelijk doorzicht en het realiseren van ruimte voor kolonie woningen het
gevoel zoals verwoord onder punt 5, eerder versterkt dan wegneemt?
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Het versterken en behouden van doorzichten is conform de eisen van het
bestemmingplan welke is opgesteld naar aanleidingvan de aanwijzing als beschermd
dorpsgezicht in 2009. Het UNESCO nominatiedossier is gebaseerd op de
uitgangspunten van het geldende bestemmingsplan voor het beschermde dorpsgezicht.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0521 en
via info@gemeentewesterveld.nl .

Met wiendelijke groet,
burgemeester en wethouders

