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Beste mevrouw Habes en heer Gemke, 
 
Op grond van artikel 42 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke 
vragen gesteld over de kap van een Acacia aan de Kaatsbaan te Maarssen-dorp. 
 
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald. 
 
Vraag 1 
Welke specialisten zijn onderdeel geweest van in de wijkbrief genoemde projectgroep? 
 
Antwoord 1 
Dit zijn medewerkers van Stedin en de gemeente Stichtse Vecht (Toezichthouder Kabels 
en Leidingen, Groenbeheer). 
 
Vraag 2 
Waarom mochten inwoners niet participeren in deze projectgroep? Wat was daarvan de 
reden? 
 
Antwoord 2 
Voor deze boom gold geen vergunningplicht; inspraak is daarom niet gebruikelijk. Naar 
ons oordeel volstaat informatievoorziening aan omwonenden, omdat wij kap onvermijdelijk 
achtten op basis van de bevindingen van de deskundigen. 
 

  
 
 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl 
 

 
Aan de fracties Samen Stichtse Vecht en GroenLinks 
t.a.v. mevrouw R. Habes en de heer A. Gemke 
 
 
Datum 
8 november 2022 
 
Onderwerp 
Schriftelijke vragen ex Artikel 42 reglement van orde 
inzake bedreiging kap Acacia aan de Kaatsbaan te 
Maarssen-dorp 
 
Bijlage(n) 
n.v.t. 

Team 
Beheer Openbare Ruimte 
Behandeld door 
Danny Dijkink 
Telefoonnummer 
140346 
E-mail 
info@stichtsevecht.nl 
 
Ons kenmerk 
161670 
Uw kenmerk 
zaaknr 161670 
 
Bij beantwoording graag ons  
kenmerk en datum vermelden. 

http://www.stichtsevecht.nl/
mailto:info@stichtsevecht.nl
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Vraag 3 
Verder zouden wij willen weten vernemen welke alternatieve of opties besproken zijn en op 
welke wijze ze gewaardeerd of bepalend zijn geweest voor het huidige besluit? 
 
Antwoord 3 

1. Verplaatsen van Middenspanningstation 
2. Las aanbrengen op bestaande kabels 

Wij wegen hierbij betrouwbare stroomvoorziening, bereikbaarheid winkeliers, beperken 
overlast winkeliers, veiligheid, behoud bomen en groen, kosten en doelmatige besteding 
overheidsgeld. 
 
Vraag 4 
Is er een scorelijst van plussen en minnen, een keuze matrix of selectiematrix opgesteld? 
Zo ja, wij zouden deze graag ontvangen. Zo nee, kunt u toelichting geven waarom niet? 
 
Antwoord 4 
Nee. De uitkomst was evident waardoor gebruik van matrix in dit geval niet noodzakelijk is.  
 
Vraag 5 
Er wordt hier geen vraag gesteld. 
 
Antwoord 5 
N.v.t. 
 
Vraag 6 
Wat wordt er bedoeld met de zinsnede 'om zeker te zijn van een goede 
stroomvoorziening'?  
 
Antwoord 6 
Hiermee geven wij aan dat wij veel belang hechten aan betrouwbare stroomvoorziening 
aan inwoners en ondernemers. 
 
Vraag 7 
Er wordt hier geen vraag gesteld. 
 
Antwoord 7 
N.v.t. 
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Vraag 8 
Welk bewijs is er dat de wortels daadwerkelijk door het kabelbed zijn gegroeid? 
 
Antwoord 8 
Kennis en jarenlange ervaring van de experts en het feit dat de boom bovenop de 
geregistreerde kabels staat, die bij het station binnenkomen, geven naar ons oordeel 
afdoende informatie om dit besluit te nemen.  
 
Vraag 9 
Is er onderzoek geweest naar het verstrengeld zijn van de boomwortels aan de bestaande 
kabelbed? 
 
Antwoord 9 
Dit onderzoek is niet nodig geweest omdat de boom boven op de kabels staat. Kennis en 
jarenlange ervaring van de experts zijn naar ons oordeel afdoende reden om dit onderzoek 
niet te doen. 
 
Vraag 10 
Vormen de wortels welke achterblijven na de kap van de boom geen risico meer voor de 
kabels? 
 
Antwoord 10 
Zodra de boom is gekapt, worden de stronk en zo goed mogelijk de wortels verwijderd. De 
overgebleven wortels leveren verder geen schade of risico meer voor de kabels en 
leidingen, omdat zij vanzelf afsterven en wegrotten. 
 
Vraag 11 
Welke werkzaamheden worden er verricht aan de bestaande kabels? Kunnen niet alle 
kabels om de boom heen gelegd worden, zodat de boom gespaard kan blijven? Zo nee, 
waarom niet? 
 
Antwoord 11 
Het is niet mogelijk om de kabels naar het station te leiden zonder de boom te verwijderen. 
 
Vraag 12 
Is er recentelijk onderzoek gedaan naar de staat van de boom? 
 
Antwoord 12 
Ja, er is een inspectie gedaan bij de boom op 22-8-2022. Hieruit is gebleken dat de boom 
valt in de categorie risicoboom, met matige conditie. 
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Vraag 13 
Zijn er bodemkaarten waaruit blijkt dat de kabels onder de boom liggen en niet ernaast? 
 
Antwoord 13 
Ja, er zijn Klic gegevens waarop duidelijk de ligging van de kabels staat vermeld. 
 
Vraag 14 
Kortom op welke wijze heeft het college participatie en communicatie vormgegeven in dit 
proces? 
 
Antwoord 14 
Wij zijn van mening dat de omwonenden laat en onvoldoende zijn geïnformeerd. Om die 
reden is de kap aanvankelijk on hold gezet. De informatievoorziening is inmiddels met een 
wijkbericht en persoonlijke gesprekken met omwonenden hersteld; overigens geldt voor de 
boom geen vergunningplicht. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen 
besluit, 
 
 
Dennis Boekhout 
Directeur Domein Ruimte 
 
 

Vindt u deze brief niet duidelijk? Laat het ons weten via info@stichtsevecht.nl 
If you don’t understand Dutch, please email us at info@stichtsevecht.nl 

mailto:info@stichtsevecht.nl
mailto:info@stichtsevecht.nl
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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Riëtte  

Achternaam 
 

Habes 
E-mailadres 

 
riette@samenstichtsevecht.nl  

Fractie 
 

Samen Stichtse Vecht 

 
    

   

   

Mede-indieners 
Zijn er andere fracties die de raadsvragen 
mede indienen 

 
ja 

Kies de fracties die de raadsvragen mee-
indienen 

 
GroenLinks 

 
GroenLinks  
Naam raadslid 

 
Albert Gemke 

    
   

   

Raadsvragen 
Onderwerp 

 
vervolg spoedvragen bomenkap Maarssen 
t.b.v. bekabeling door Stedin 

Inleiding 
 

Gisteren is de eerste set vragen ingediend. 
We hebben naar aanleiding van de wijkbrief 
nog een aantal vragen. 
 
- N.a.v. persvragen van RTV Stichtse Vecht 
stelt de gemeente: “Om de planning van 
Stedin niet te frustreren en het feit dat er geen 
juridische belemmeringen waren, werd er 
aanvankelijk snel actie ondernomen. De 
gemeente heeft geconstateerd dat te snel is 
gehandeld. Daarom heeft de kap van de 
boom nog niet plaats gevonden. 
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Vraag 1 
 

Welke specialisten zijn onderdeel geweest 
van in de wijkbrief genoemde projectgroep? 

Vraag 2 
 

Voor zover wij hebben begrepen van 
betrokken bewoners, is dat zij herhaaldelijk 
hebben aangegeven om deel te mogen 
nemen aan deze projectgroep. Waarom 
mochten inwoners niet participeren in deze 
projectgroep? Wat was daarvan de reden? 

Vraag 3 
 

Verder zouden wij graag willen vernemen 
welke alternatieven of opties besproken zijn 
en op welke wijze ze gewaardeerd of 
bepalend zijn geweest voor het huidige 
besluit? 

Vraag 4 
 

Is is er een scorelijst van plussen en minnen, 
een keuzematrix of selectiematrix opgesteld? 
Zo ja, wij zouden deze graag ontvangen. 
Zo nee, kunt u toelichting geven waarom niet? 

Vraag 5 
 

In het wijkbericht van 21 oktober staat het 
volgende: 
dat de boom aanstaande dinsdag gekapt gaat 
worden. Als redenen wordt aangevoerd: “Om 
zeker te zijn van een goede 
stroomvoorziening in Maarssen-Dorp” en “De 
tweestammige Acaciaboom aan de 
Kaatsbaan staat bovenop de huidige kabels 
die het middenspanningsstation voeden. 
Daarnaast blokkeert de boom gedeeltelijk de 
toegang tot het station, waardoor er niet veilig 
gewerkt kan worden. Twee bomen achter de 
Breedstraat 28-30a staan ook bovenop de 
kabels, waardoor de wortels van de bomen 
door het kabelbed groeien. Hierdoor kunnen 
geen werkzaamheden verricht worden aan de 
betreffende kabels…” 

Vraag 6 
 

Wat wordt bedoeld met de zinsnede "om 
zeker te zijn van een goede 
stroomvoorziening". Dat is zeer algemeen 
gesteld, dat we deze zinsnede niet goed als 
uitlege begrijpen. 
Wij verzoeken het college dit nader toe te 
lichten en te specificeren? 

Vraag 7 
 

Wij begrijpen als een boom op kabels staat en 
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dichtbij een transformatorstation gelegen is, 
dat bij het omwaaien van deze boom de 
kabels (doordat de wortels van de boom 
verstrengeld zijn met het kabelbed) en het 
transformatorstation beschadigd kunnen 
raken. Dat wil iedereen voorkomen. 
Vragen die daarbij opkomen zijn: 

Vraag 8 
 

Welk bewijs is erd at de wortels daadwerkelijk 
door het kabelbed zijn gegroeid? (zie de 
bijlage van de foto met sleuf) 

Vraag 9 
 

Uit de foto van de sleuf blijkt namelijk dat er 
geen wortels liggen in deze sleuf. Daarmee 
lijkt het aannemelijk dat de wortels van de 
boom dieper liggen dan de diepte van de 
kabels die nu aangelegd worden. Is er 
onderzoek geweest naar het verstrengeld zijn 
van de boomwortels aan het bestaande 
kabelbed?  
Wat is hiervan de uitkomst? 

Vraag 10 
 

Als de boom gekapt is dan blijven de wortels 
in de grond achter en zijn nog steeds 
verstrengeld met de kabels.  
Vormt dit dan geen risico meer voor de kabels 
? 
Zo nee, graag een heldere uiteenzetting 
waarom niet? 

Vraag 11 
 

Welke werkzaamheden worden verricht aan 
de bestaande kabels? Uit het wijkbericht 
maken we op dat er nieuwe kabels worden 
aangelegd om de betreffende boom heen.  
Kunnen niet alle kabels om de boom heen 
gelegd worden, zodat de boom gespaard kan 
blijven?  
Zo nee, waarom niet? 

Vraag 12 
 

Is er recentelijk onderzoek gedaan naar de 
staat van de boom, bij de zgn bomencontrole 
en wat waren toen de bevindingen? 
Wij begrijpen van een omwonende 
ondernemer dat hij contact heeft gehad met 
firma De Bomenbank en dat hun inschatting is 
dat de boom gezond is. Is dat ook uw 
bevinding uit recent onderzoek? 
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Vraag 13 
 

De boom staat er al zeker 100 jaar, het 
transformatofhuisje en de bekabeling zijn van 
latere datum. Het is voor ons daarom niet 
logisch dat de bekabeling, zoals gesteld in het 
wijkbericht, onder de boom ligt. Het lijkt 
aannemelijker dat deze naast de boom liggen. 
Zijn er bodemkaarten waaruit blijkt dat de 
bekabeling onder de boom ligt en niet 
ernaast? 

Vraag 14 
 

Is het college van mening dat er voldoende 
overleg heeft plaatsgevonden met 
omwonenden over de mogelijkheden om de 
boom te sparen?  
Wilt u dat nader motiveren, dus welke stappen 
zijn er gezet, welke overleggen hebben 
plaatsgevonden? Zijn bewoners op locatie,in 
voldoende mate meegenomen in de 
problematiek en de besluiten? 
Kortom op welke wijze heeft het college 
participatie en communicatie vorm gegeven? 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
ja 

Bijlage(n) 
 

bijlage vragen kap maarssendorp.docx 
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