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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Door de fractie van EVA zijn op 15 juli 2019 onderstaande schriftelijke vragen gesteld. Dit n.a.v. een 
ontvangen klacht van de bomenridders over het uitblijven van een reactie m.b.t. gestelde vragen over 
de woon-werk kavels aan de Nijverheidsweg. Met deze informatiebrief geven wij antwoord. 
 
Raadsvragen 
De fractie van EVA heeft de volgende vragen voor de wethouder: 
 
Vraag 1. Is het niet gebruikelijk dat portefeuillehouders persoonlijk reageren op directe vragen van 
inwoners of stakeholders? 
  
Antwoord: Het college van B&W draagt samen met de ambtelijke ondersteuning zorg voor een 
passende beantwoording van vragen van inwoners en belanghebbenden.  
 
Vraag 2. Welk proces wordt gevolgd bij het afhandelen van signalen/vragen zoals de Bomenridders 
deze heeft afgegeven? 
 
Antwoord: Voor de gemeente staat voorop dat er een zorgvuldig proces wordt doorlopen waar de 
betrokken partijen worden benaderd en met hen het gesprek wordt aangegaan. Waar mogelijk worden 
door de gemeente en/of partijen direct acties ondernomen. 
 
Vraag 3. Ziet het college de bomenridders nog als een belangrijke stakeholder wanneer het gaat om 
het behoud van groen in onze buitenruimte? 
 
Antwoord: Ja, het college ziet de bomenridders zeker als een belangrijke stakeholder. Dit blijkt ook 
uit het kwartaaloverleg wat de portefeuillehouder Buitenruimte heeft met de Bomenridders. Daarnaast 
is er ook regelmatig ambtelijk contact met de Bomenridders.  
 
Vraag 4. Bij de oorspronkelijke ideeën voor de verkoop van de kavels is nagedacht over een goede 
overgang van bedrijven naar poldergebied. De bedrijven zouden in het groen komen te staan. Op dit 



  
  

 
 
 
  
  

 
moment lijkt dat helemaal geen onderdeel meer van de verkoop. Welke beleid hanteert u hierin? Is dit 
een verandering met het oorspronkelijke beleid? 
 
Antwoord. Er is geen sprake van verandering van beleid. De kavels worden/zijn verkocht met aan de 
achterzijde een groenstrook. Deze groenstrook is ook opgenomen in het bestemmingsplan. In de 
koop- en leveringsovereenkomst is opgenomen dat de groenstrook in stand gehouden dient te 
worden, met dien verstande dat de struiken aangepast mogen worden. 
 
Vraag 5. Is het waar dat de gemeente zonder kapvergunning de bomen op deze kavels heeft 
verwijderd?  Bij het laatste kavel zelfs in het broedseizoen? 
 
Antwoord. Nee, dit is niet juist. De betreffende kavels zijn niet meer in  gemeentelijk eigendom en de 
gemeente heeft dergelijke acties ook niet uitgevoerd op deze kavels.  
Op Overhoeken III zijn op dit moment verschillende bouwprojecten aan de gang. In alle gevallen zijn 
de kavels verkocht met als voorwaarde dat de groenstrook en de bomen aan de achterzijde van de 
kavels in stand moeten worden gehouden. Deze zones zijn ook in het bestemmingsplan terug te 
vinden. In één geval zijn de bomen aan de achterkant sterk teruggesnoeid. Het verwijderen van 
struiken is toegestaan (zie vraag 4). Over het forse snoeien van de bomen zijn bij de gemeente 
klachten binnengekomen. Wij hebben contact gezocht met de eigenaren. Daarnaast zijn zij door ons 
per brief gewezen op de contractuele verplichtingen. De gemeentelijke projectleider is met de 
eigenaren in gesprek over de wijze waarop de groenstrook wordt beplant. Dit is ook gecommuniceerd 
met de Bomenridders. In een ander geval zijn er door de eigenaar vier bomen aan de zijkant van zijn 
eigendom verwijderd. Deze bomen zijn geen onderdeel van de gemeentelijke voorwaarden of 
onderdeel van de kaart met waardevolle boomstructuren. Het kappen van deze bomen mag conform 
gemeentelijk beleid zonder vergunning. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 


