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Beantwoording vragen van de fractie van de HAP over
bomenkap Oude Schipholweg Badhoevedorp
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2 2 HEI 2012

Geachte heer, mevrouw,
Op 7 mei ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de bomenkap
aan de Oude Schipholweg te Badhoevedorp. Onderstaand treft u de beantwoording aan.
Vraag 1:
Bent u op de hoogte van het voornemen van de provincie om alle bomen langs de Oude
Schipholweg op 2 l mei a.s. te kappen ?
Antwoord: Ja. Het gaat echter niet om alle bomen, maar om 370 bomen.
Vraag 2:
Wat is hef standpunt van het college m.b.t. dit voornemen?
Antwoord: Wij respecteren en accepteren de noodzaak van het kappen van bomen die een
direct gevaar vormen en waarbij kappen de enige resterende oplossing is. Voor alle andere
bomen geldt wat ons betreft: behouden en waar nodig onderhouden om toekomstig gevaar
te voorkomen.
Vraag 3:
Is het juist dat de nieuwe Bomenkap Verordening uitwijst dat bomen die onder het beheer
van de provincie vallen niet langer een vergunning nodig hebben om gekapt te worden en er
ook geen plicht meer is om deze bomen te herplanten.
Antwoord: Ja, het klopt dat er geen kapvergunning meer nodig is (Bomenverordening 2010),
maar er is wel een meldingsplicht bij het Ministerie in het kader van de Boswet en daar
is er ook een herplantplicht. Deze herplantplicht kan overigens op een andere locatie
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Vraag 4:
Is het college met onze fractie van mening dat deze bomen, die de Oude Schipholweg na de
omlegging direct de groene laan laten zijn zoals in het Masterplan Badhoevedorp vermeld
sfaat, niet gekapt zouden moeten worden, maar behouden moeten blijven voor
Badhoevedorp?
Antwoord: Wij delen deze mening
Vraag 5:
Is het college met ons van mening dat het van enorme kapitaalvernietiging getuigt om
gezonde bomen te kappen en (op termijn) nieuwe bomen te moeten planten om aan de
kaders van het Masterplan Badhoevedorp te kunnen voldoen?
Antwoord: Zie de beantwoording van vraag 2.
Vraag 6:
Welke acties gaat uw college nemen om te zorgen dat deze geplande bomenkap geen
doorgang vindt en er een definitieve oplossing komt die het behoud van deze (provinciale)
bomen garandeert?
Antwoord: Wij hebben intensief ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd met de provincie om
tot een andere oplossing te komen. Onze inspanningen hebben er toe geleid dat de
veranWoordelijk gedeputeerde heeft besloten tot de volgende aanpak:
a. er wordt eerst opnieuw vitaliteitsonderzoek uitgevoerd (een update van het
aanwezige onderzoek), waarbij gekeken wordt of er bomen zijn die gevaar
opleveren. Dit onderzoek zal jaarlijks worden uitgevoerd (het onderzoek start deze
week);
b. bomen die een gevaar opleveren voor de (verkeers)veiligheid worden gekapt. Dit
wordt gedaan in overleg met de gemeente en desgewenst een vertegenwoordiger
van de dorpsraad Badhoevedorp.
c. Er wordt vanaf maandag 21 mei niet gestart met de eventueel noodzakelijke kap. Dit
vindt pas plaats na het hierboven genoemde onderzoek en overleg.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de g

