
 
Vlijmen, 24 augustus 2022 
Aan het college van de gemeente Heusden  
Betreft: Vragen inzake Afgesproken doelstelling van natuurontwikkeling Vlijmen-Oost 

 
Geacht college, 
 
Tijdens de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid (20 april 2022) hebben wij onze zorgen 
geuit over de mogelijk onnodige kap en verwijdering van bomen en bosschages bij Vlijmen-Oost in 
het kader van GOL. Door de wethouder is toen gemeld dat ‘voorlopig’ geen bomen/bosschages 
gekapt of verwijderd zouden worden, maar dat dit ‘pas’ vanaf het najaar zou gebeuren.  
 
Via een brief aan de raadsleden (Het Vlijmens Lint, dd. 22 augustus) begrijpen wij dat het voor de 
inwoners nu niet duidelijk is wat en waar er uiteindelijk gekapt gaat worden en welke houtopstanden 
verwijderd gaan worden. Daarbij mist er duidelijkheid en overzicht in de groencompensatie en 
vrezen de inwoners dat de groencompensatie te laag dreigt uit te vallen ten opzichte van wat 
wettelijk geregeld moet worden. Ook is het de vraag of de door de gemeente verleende 
vergunningen voldoen aan de provinciale en lokale regelgeving. 
 
Overwegende dat: 

- het najaar nadert; 
- we terughoudend moeten zijn met het kappen van bomen; 
- verkeerde kap/verwijdering niet ongedaan kan worden; 
- groen, zoals bomen en bosschages, van belang zijn voor natuur (biodiversiteit) en mens 

(gezondheid, klimaat); 
- bij kap/verwijdering van groen, groencompensatie conform wet- en regelgeving dient plaats 

te vinden; 
- de overheid/gemeente het goede voorbeeld dient te geven in het navolgen van de wet en 

regelgeving; 
- inwoners nu ervaren onvoldoende geïnformeerd te worden over de op handen staande 

ontwikkelingen in de omgeving; 
- de overheid/gemeente inwoners helder en eenduidig dient te informeren. 

 
Hebben wij naar aanleiding van het voorgaande de volgende vragen: 

1. Is het college het eens met de hiervoor door ons genoemde overwegingen? 
 

  



2. A) Beschikt de gemeente over een overzicht van alle in het kader van het GOL te kappen 
bomen, uitgesplitst naar al aangevraagde en verleende vergunningen, aangevraagde maar 
nog niet verleende vergunningen en de nog aan te vragen vergunningen? 

o Zo ja, dan ontvangen wij, net als de betreffende inwoners, dit overzicht graag. 
o Zo nee, hoe komt het dat de gemeente niet over dit overzicht beschikt en per 

wanneer kunnen wij dit overzicht dan wel ontvangen?  
o Heeft het ontbreken van het overzicht mogelijk te maken met het opsplitsen van 

de aanvragen van één en hetzelfde bosschage/bomenrij over meerdere 
vergunningen of het juist combineren van meerdere stukken in één vergunning 
door de aanvrager? 
 

B) Wij hebben begrepen dat de groencompensatie gebeurt door de Provincie, op basis van 
wat de gemeente opgeeft. Beschikt de gemeente hierbij over een groencompensatieplan? 

o Zo nee, hoe geeft Heusden dan door aan de Provincie wat/hoe gecompenseerd moet 
worden, en/of per wanneer denkt het college wel over zo’n plan te beschikken? 

 
3. A) Is het college van mening dat in de reeds verleende vergunningen de vereiste wetgeving 

en de provinciale en lokale regelgeving voldoende is gevolgd, namelijk: 
- voldoende groencompensatie, zoals de eis van de Wet Natuurbescherming vereist; 
- het vooraf bepalen van een groencompensatie, zoals de Verordening Fysieke 

Leefomgeving van de Gemeente Heusden vereist; 
- het vooraf bepalen van een groencompensatie bij kap in de groenstructuur 

Gemeente Heusden, zoals bepaald is in het Groenstructuurplan Gemeente Heusden; 
- handelen naar de voorschriften van de Verordening Ruimte Noord-Brabant m.b.t. de 

bescherming van de groenblauwe mantel; 
- de voorwaardelijke verplichtingen bij het vellen van houtopstanden als opgenomen 

in het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) ter bescherming van de fauna en de 
verplichting van herplant van bomen. 
 

o Zo ja, kunt u dan nader toelichten hoe hieraan is voldaan. Zo nee, graag toelichting 
waarom niet is voldaan. 

 
B) Hoe controleert en garandeert het college dat het bevoegd gezag (gemeente of andere 
overheid): 

o zorgt voor voldoende groencompensatie in het kader van GOL; 
o eventuele afwijkingen zal herstellen conform vereiste wet en provinciale en lokale 

regelgeving; 
o dat toekomstige aanvragen (wel) conform wet- en regelgeving zullen worden 

afgehandeld? 
 

4. Klopt het dat de gemeente, ondanks schriftelijke toezeggingen, de inwoners die zich als 
belanghebbende hebben gemeld, nog niet via een helder overzicht heeft geïnformeerd over: 

o op welke plaatsen, via straataanduiding, welke individuele bomen, bosschages en 
delen van laanbeplantingen gekapt worden in het kader van het GOL; 

o voor deze verschillende locaties: in welke mate en in welke vorm er gecompenseerd 
gaat worden conform wet- en regelgeving; 

o welke speciale voorwaarden de gemeente stelt aan de kapvergunning ter 
bescherming van flora, fauna of anderszins. 

 
 
Namens fractie GroenLinks-PvdA Heusden, 
 
Marjo Stevens 


