
Gemeenteraad Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke en/of technische aard 

 

Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 

 

Naam en fractie: Maarten Balzar, D66 

Datum indiening: 8 maart 2021 

Datum antwoord: 13 april 2021 

Onderwerp: Behoud van bomen(lanen)  in gebiedsontwikkeling De Krijgsman 

 
Inleiding 

Bij de planvorming van de wijk De Krijgsman is afgesproken dat de bomen in het gebied behouden zouden worden. Het zgn. 

schetsontwerp sprak hierbij over het ‘integreren van bestaand groen’ en het ‘inpassen van waardevolle bomen/lanen’. Ook 

het beeldkwaliteitsplan spreekt over een ‘hoofdstructuur van bomenlanen’. D66 maakt zich zorgen over het behoud van de 

bomen op het totale gebied van de Krijgsman. Er lijkt meer gekapt te worden dan in eerste instantie bedoeld/afgesproken.  

 

Vraag 1 

Aan welke afspraken met betrekking tot het behoud van bomen is de ontwikkelaar van de Krijgsman zich verplicht te 

houden? 

 

Antwoord 

Het in stand houden van het groen  en behoud van de bomen is een inspanningsverplichting. Deze inspanningsverplichting t 

vloeit voort uit het feit dat met het introduceren van een waterpeil voor het hele gebied een garantie op behoud niet mogelijk 

is. 

Als gevolg van de ontwikkeling , de uitgevoerde werkzaamheden en het de verandering van het waterpeil  gaan er bomen 

dood. In het bestemmingsplan is daarvoor een bepaling opgenomen dat het beplantingsbeeld hersteld dient te worden als er 

sprake is van bomen die uiteindelijk dood gaan. De ontwikkelaar heeft door een deskundig bureau een herplantplan laten 

opstellen waarin het uitgangspunt is dat het oorspronkelijke beplantingsbeeld zoveel mogelijk wordt hersteld.   

Het herplantplan is met de bewonerscommissie gedeeld en wordt regelmatig gemonitord.  

 

 

Vraag 2 

In hoeverre is er voorafgaand aan de ontwikkeling van de Krijgsman een duidelijk en meetbaar overzicht van het 

bomenbestand op de Krijgsman gemaakt? 

 

Antwoord 

Voor de start van de ontwikkeling uitvoering heeft de KNSF de bomen laten inventariseren en is er een advies met 

voorzorgsmaatregelen voor het behoud uitgebracht  en opgenomen in de werkzaamheden  bouwrijp maken . Desondanks 

zijn er veel bomen doodgegaan, reden voor KNSF om een herstelplan op te laten stellen en in uitvoering te brengen door een 

deskundig bureau. 

 

Vraag 4 

Zijn er tussentijdse rapportages gemaakt over het bomenbestand op de Krijgsman? Zo ja, zijn deze beschikbaar voor de raad? 

Is het inmiddels duidelijk hoeveel meer bomen er nog gekapt gaan worden? 

 

Antwoord 

Ja er is regelmatig een schouw uitgevoerd in het gebied.  Voorgesteld wordt om de raad te informeren over de stand van 

zaken over het kappen van bomen en het herstelplan. 

 

Vraag 5 

Op welke manier houdt de gemeente toezicht op de houtbestanden van de Krijgsman? Zijn er waarschuwingen en/of boetes 

uitgedeeld voor ongeoorloofde houtkap? 

 

Antwoord 

De gemeente is betrokken bij het herstelplan.  Er is geen sprake van ongeoorloofde houtkap.  

 


