Onderwerp: Re: Schriftelijke vragen Art. 32 Reglement van Orde

Pro Actief heeft reeds een aantal vragen gesteld mbt de bekend geworden bomenkap. Wij willen
daar de volgende vragen aan toe voegen;
In de media vernamen wij dat de gepleegde kap niet vergunningsplichtig zou zijn.
In dit kader hebben wij de volgende vragen:

•
•
•
•
•

•

Staat het betreffende bos of bosgebied op de zogenaamde groene kaart?
Valt het bos onder de boswet
Is voor deze kap een melding gedaan bij 'Dienst Regelingen', het agentschap van het
Ministerie van Economische Zaken (www.drloket.nl).
Is de gemeente conform artikel 15.3 van de Boswet beperkt in haar bevoegdheid om ten
opzichte van de boswet aanvullende regels te stellen ter bewaring van deze
houtopstanden.
Is er door een deskundig bureau onderzoek uitgevoerd of door het kappen en intensief
snoeien van dit bos voortplantings- of verblijfsplaatsen van beschermde dieren zouden
worden aangetast? Als de werkzaamheden inderdaad zouden leiden tot aantasting of
vernietiging is hiervoor dan een ontheffing aangevraagd bij 'Dienst Regelingen', het
agentschap van het Ministerie van Economische Zaken (www.drloket.nl).
Uit de media vernemen wij dat een beroep wordt gedaan op de vrijstelling wegens
dunning. Wij lezen dit als het maximaal snoeien van 40% van de kroon van een boom.
Blijkbaar legt de gemeente dit uit als het kappen van 40% van de totale kroonprojectie
van een houtopstand. Betekent dit dat particulieren ook vergunningsvrij 40% van de
kroonprojectie van hun houtopstand mogen kappen. Ook als die houtopstand met de
buurt en het omliggend bos tezamen één houtopstand vormt? Zo ja, is dit ook conform
het in de afgelopen jaren gevoerde beleid?

Wij betreuren dat er onder de inwoners van Goirle blijkbaar zoveel commotie ontstaat over
het “onderhoud” van de Goirlese bossen. Wij denken dat dit te wijten is aan een te beperkte
informatievoorziening.

•
•
•
•

Wat heeft de gemeente gedaan om de inwoners van Goirle op de voorhand te informeren
over het voorgenomen onderhoud en de date benodigde kap?
Is er een onderhoudsplan opgesteld door een daartoe gespecialiseerde organisatie, zo ja
kunnen wij dit inzien?
In hoeverre is het Biodiversiteitsteam betrokken geweest bij de totstandkoming van et
onderhoudsplan?
Voor zover er een omgevingsdialoog heft plaatsgevonden, wat is er gebeurd met de
daaruit voortgekomen input?

Ten aanzie van de uitvoering:
•
•
•

Wat is de concrete opdracht geweest aan de uitvoerende instantie
In hoeverre is deze gecontroleerd en is de uitvoering goed bevonden
Wat zijn de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden

Verder zien wij de rapportage(s) waarin vastgelegd is welke bomen gekapt zouden worden en
met welke reden. Ook al is onder het mom van “dunning” gebeurd zien wij toch graag de
complete motivatie in.
Graag zien wij in tijdsvolgorde de communicatie in die is gevoerd rondom deze “dunning”
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