
Van: Meulen, Harmen van der  
Verzonden: woensdag 20 september 2017 17:14 
Aan: 'maarten.van.dijk@hetnet.nl' 
CC: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; Reparon, Henriette 
Onderwerp: RE: Technische vraag - betreft het kappen van 291 bomen in Stichtse Vecht 
 
Beste Maarten van Dijk, 
 
Hierbij ontvangt u de beantwoording van uw technische vragen. 
 
 
Maarten van Dijk 
Fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht  
 
1. Wordt het principe van “een boom voor een boom” toegepast? Met andere woorden, worden 

er na het kappen van 291 bomen ten minste 291 bomen terug geplant in Stichtse Vecht? 
 

Het principe “een boom voor een boom” wordt niet in aantallen maar in behoud van de zelfde 
hoeveelheid boom toegepast. Dit vloeit voort uit het in 2015 vastgestelde bomenbeleid 
waardoor het mogelijk is een aantal kleine bomen door een grote boom kan worden vervangen 
of andersom. Ook houden we rekening met de groeiplaats van een boom, veel bomen hebben 
te weinig ruimte bovengrond of ondergronds. 

 
De Dr. Plesmanlaan is een goed voorbeeld van, hier staat in de middenberm een rij kastanjes die 
langzaam aan het uitvallen is. Hier starten we dit jaar pas met de herplant, omdat hier de 
verwachting is dat de resterende bomen over 5 jaar uitgevallen zullen zijn. 

 
2. Zo ja, op welke termijn vindt het terug planten van bomen plaats? 
 

Herplant wordt deze winter uitgevoerd, er zullen in totaal 317 bomen worden herplant. 
Hiervoor is door het college extra geld beschikbaar gesteld in de Nota kapitaalgoederen 2017. 

 
3. Zo niet, wat zijn de redenen hiervan? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harmen van der Meulen BSc 
European Tree Technician 
Beleidsadviseur Groen en Bomen, team Buiten 
 

 
 

 harmen.van.der.meulen@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 4806 
Aanwezig op maandag t/m donderdag 
 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
www.stichtsevecht.nl en volg ons op Twitter @stichtsevecht.nl 

Afspraak maken? Grof vuil aanmelden? Losse stoeptegel doorgeven? Regel je zaken snel via de 
digitale balie op www.stichtsevecht.nl. Vanzelfsprekend. 
Wilt u nieuws ontvangen over uw eigen omgeving en onderwerpen naar keuze? Meld u aan voor onze 
Nieuwsbrief. 
 
 

mailto:harmen.van.der.meulen@stichtsevecht.nl
http://www.stichtsevecht.nl/
http://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/meldingen-openbare-ruimte_815.html
http://www.stichtsevecht.nl/nieuwsbrief
http://twitter.com/StichtseVecht


 
 
Van: Maarten van Dijk [mailto:maarten.van.dijk@hetnet.nl]  
Verzonden: vrijdag 8 september 2017 12:18 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
CC: 'Els Swerts'; mario1950@hetnet.nl; 'PvdA Stichtse Vecht' 
Onderwerp: Technische vraag - betreft het kappen van 291 bomen in Stichtse Vecht 
 
Beste griffie, 
 
Onderstaande technische vragen graag doorgeleiden voor verdere beantwoording. 
 
Betreft: het kappen van 291 bomen in Stichtse Vecht 
 
Op Overheid.nl zagen wij dat er op 6 september 2017 een vergunning is verleend voor het kappen 
van 291 bomen in Stichtse Vecht. Dit op basis van de boomveiligheidscontrole 2017. 
 
Vragen:  
 
1. Wordt het principe van “een boom voor een boom” toegepast? Met andere woorden, worden 

er na het kappen van 291 bomen ten minste 291 bomen terug geplant in Stichtse Vecht? 
2. Zo ja, op welke termijn vindt het terug planten van bomen plaats? 
3. Zo niet, wat zijn de redenen hiervan? 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Maarten van Dijk 
Fractievoorzitter PvdA Stichtse Vecht  
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