
   

 
 

 
Motie: Kappen 4 bomen Stinzenlaan Noord en Keizerskroon 
 
De raad van Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 28 januari 2020,  

 
Gehoord de insprekers en het debat tijdens de commissievergadering Fysiek Domein van 7 januari 
en lezende de beantwoording van de technische vragen met nummer 006 op datum 23 januari 
2020,  
 
Overwegende dat, 

 
- De gemeente Stichtse Vecht veel openbaar groen kent; 
- Het openbaar groen ruim aanwezig is in de woonkernen en daarbuiten; 
- Bomen een belangrijk en noodzakelijk onderdeel zijn van het openbaar groen; 
- Sommige gemeentelijke bomen achteraf gezien niet thuishoren in een  

woonwijk en vooral niet voor appartementen wegens hun snelle en diepe en  
opwaartse wortelgroei; 

- Overlast een subjectieve beleving is; 
- Metingen uit het rapport Strooming enorme afname in lichtsterkte in woningen heeft 

aangetoond welke veroorzaakte worden door het grote bladerdek van de bomen voor de 
woningen; 

- Gemeentelijke bomen niet tot veiligheidsproblemen mogen leiden voor onze inwoners; 
 

Constaterende dat, 
 
- Sommige gemeentelijke bomen achteraf gezien niet thuishoren in een woonwijk wegens hun 

snelle en diepe wortelgroei;  
- Er op de Stinzenlaan en de Keizerskroon de wortelopdruk voor terugkerende problemen zorgt; 
- De bestrating eens per 2 jaar moet worden geëgaliseerd; 
- Het herbestraten veel kosten met zich meebrengt en niet zorgt voor een oplossing; 
- Er veel klachten zijn van inwoners die zeker rondom het ouderencomplex niet meer veilig over 

de stoep kunnen gaan met rolstoel, scootmobiel of rollator; 
- Er op dit moment slechts een boom op de lijst staat om te snoeien; 
- De overige benoemde bomen als gezond bestempeld zijn en duurzaam kunnen uitgroeien;  
- Het college aangeeft dat deze bomen geen onderhoudsbehoefte hebben; 
- Het college de problemen en overlast wel herkent maar bang is voor precedentwerking; 
- Het college maatwerk belangrijk acht; 
 
Verzoekt het college, 
 

- Om de vier genoemde bomen te weten 2 aan de Keizerskroon en 2 bomen aan Stinzenlaan 
Noord, te kappen en de bestrating daarom heen te egaliseren. 

- In de plaats daarvan bomen terug te plaatsen die in tegenstelling tot de huidige eiken qua 
groei en wortelopdruk beter passen in een woonwijk; 
Dit toe te passen in het kader van maatwerk en veiligheid.  
 

en gaat over tot de orde van de dag, 
 

  Lokaal  Liberaal,   Maarssen2000   Het Vechtse Verbond 

Suzanne Kox   Riette Habes  Mieke Hoek 

 


