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Geachte heer van Tetering, 

In uw brief van 23 februari 2022 maakt u gebruik van de mogelijkheid die artikel 38 van het 
Reglement van orde voor de raad (RvO) biedt om schriftelijk vragen te stellen aan ons college. 

Hieronder treft u onze antwoorden aan op uw vragen. 

Onderhoud bomen  

1. Lopen wij als gemeente het risico dat we aansprakelijk gesteld worden, doordat het 

onderhoud van bomen onvoldoende is? 

Aansprakelijk kunnen we altijd worden gesteld. Echter of dit ook wordt erkend is afhankelijk of 
de bomen in alle redelijkheid zijn onderhouden en met de nodige regelmaat worden 

gecontroleerd op hun vitaliteit. Om achterstand in onderhoud te voorkomen is, ten opzichte van 

2021, het benodigd budget voor onderhoud aan de bomen verhoogd. 

2. Bent u bekend met het slechte onderhoud van het dorpsbos in Oud-Gastel? 

Er is geen sprake van slecht onderhoud. In het verleden is dit bosperceeltje aangeplant met 

hoofdzakelijk één boomsoort. Door de manier van aanplant en het gebruik van hoofdzakelijk 

één boomsoort is het huidige beeld ontstaan. Wij zijn gestart met het creëren van ruimte voor 
nieuw boomaanplant. Aanplant van andere boomsoorten om de diversiteit te vergroten en de 

kwetsbaarheid van het dorpsbos te verkleinen. Deze geplande werkzaamheden zijn recent in 

de uitvoering doorkruist door een flinke storm. Het opruimen van de stormschade en de 

uitvoering van het onderhoud wordt gecombineerd in één werk uitgevoerd. De aanplant van de 

gecreëerde opengevallen plekken vindt in het najaar van 2022 plaats. 
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3. Wat gaat u eraan doen om het dorpsbos weer veilig te maken voor jeugd en wandelaar en 
dat het er ook weer verzorgd uitziet? 

Door het opruimen van de stormschade, in het speelbos gedeelte en nabij de wandelpaden, is 

het dorpsbos weer goed toegankelijk. 

Inboeten dode bomen, hagen en struiken  

1. Is bij u bekend dat er veel bomen, hagen en struiken dood zijn en nog niet vervangen? 

Wij zijn op de hoogte daar waar bomen, hagen en struiken dood zijn gegaan. Door de 
wisselende extreme weersomstandigheden zijn er in de afgelopen tijden meer bomen, hagen 
en struiken dood gegaan dan gemiddeld. Zowel in de afgelopen plantseizoenen als in het 

huidige plantseizoen zijn vele verloren gegane beplantingen vervangen. 

2. Gaat u deze nog voor het groeiseizoen vervangen? 

Ook in de afgelopen maanden is veel verloren gegane beplanting vervangen. In dit plantseizoen 

worden de laatste planthandelingen uitgevoerd. In het najaar vindt een vervolg plaats. We 

hebben het over de vervanging van gemeentelijk groen. De constatering van de verloren 
gegane provinciale beplanting bij de Bosschendijk hebben we al onder de aandacht gebracht bij 

de Provincie. Het is ons nog niet exact bekend wanneer de Provincie over gaat tot herplant. 

4. Hoe is de nazorg, zodat deze inboet in leven blijft. 

De nazorg bestaat uit, indien noodzakelijk, het watergeven van deze jonge aanplant. 

Snoeiwerkzaamheden Drie Weikes  

1. Is bij u bekend dat er bomen van de gemeente zijn gesnoeid nabij de Drie Weikes? 

Dat is ons bekend en ook op locatie zichtbaar. 

2. Klopt het dat deze snoeiwerkzaamheden niet professioneel zijn uitgevoerd? Zo ja, waarom 

is gekozen voor deze wijze van snoeien? Zo niet, kunt u aangeven wat het doel is van deze 

wijze van snoeien. 

Deze bomen zijn door een professioneel bedrijf gesnoeid. Gesnoeid met als doel, behoud van 

zijn natuurlijke vorm. Behoud van de natuurlijke vorm door het opsnoeien en het verwijderen 

van aanwezig dood hout. 

lepenlaan begraafplaats Stampersqat 

1. Was voor het rooien van deze iepenlaan de emotionele, ecologische en monumentale 

waarde van deze laan bij u bekend? Bent u het met ons eens dat deze prachtige iepenlaan 

niet gerooid had mogen worden? 

Wij waren bekend met deze iepenlaan. Deze iepenlaan had geen vermelding op onze 

gemeentelijke waardevolle bomenlijst. Drie van de vier iepen waren particulier bezit. De 

vierde iep, eigendom gemeente, is tijdens één van de laatste stormen omgewaaid. 

2. Op welke wijze wordt de prachtige iepenlaan gecompenseerd in de kern Stampersgat. 

De afwezigheid van dit groen gaan we compenseren door nieuw groen aan te planten. Als 

begeleiding van het wandelpad naar de begraafplaats. In welke vorm en hoedanigheid wordt 

voorbereid. 

Herplantplicht Groot onderhoud N640  

1. Hoeveel bomen gaan er exact gerooid worden voor het groot onderhoud N640? Kunt u 

aangeven wat de kwaliteit en leeftijd is van deze te rooien bomen? 

Er is een vergunning voor het kappen van 57 bomen aangevraagd. De provincie heeft nog niet 

de beschikking over de vergunning. Het proces van de vergunningverlening is nog niet 

afgerond. De kwaliteit van deze bomen is op basis van de verstrekte informatie van de provincie 

wisselend. Wij hebben niet de beschikking over het gegeven van de leeftijd van deze bomen. 
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2. Wat zijn de afspraken die zijn gemaakt met de provincie over de herplantplicht van de te 
kappen bomen langs de N640? 

De herplantplicht bestaat uit het aanplanten van 61 bomen zoals opgenomen in het groenplan 
N 640 en de daarbij behorende tekeningen. Deze herplant dient binnen twee jaar na uitvoering 
van de kapwerkzaamheden gerealiseerd te zijn. 

3. Bent u het met ons eens dat voor het kappen van 100-jarige eiken een compensatie moet 
komen die in verhouding staat met deze kap? 

Wij zijn het met u eens dat hier sprake moet zijn van een passende compensatie van wat wordt 
gekapt. 

De overige leden van de raad ontvangen een kopie van deze antwoordbrief. 

Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn. 
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