SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle raadsleden.
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INDIENING
Steller vragen: Dhr. E.J.M. Van Vlijmen, CDA
Datum: 8 december 2014
Onderwerp: Lindebomen Nieuw Overbos
Wijze van beantwoording:
0 mondeling
0 in commissie SAM / RUI / MID / SC
0 in raadsvergadering
X schriftelijk
uiterlijke beantwoording: graag zo spoedig mogelijk

VRAAG
Hierbij vraag ik de wethouder antwoord op de vraag/opmerking van de heer van Eeten.
Met de volgende aanvullende vraag van onze kant;
• Wordt er door ons gecontroleerd of het een en ander op voor de bomen verantwoorde wijze
wordt uitgevoerd?
• Wat zijn de bevindingen van onze hiervoor verantwoorde ambtenaren?
Mailbericht dhr. P. van Eeten
Onderwerp: Lindebomen ook weg?
Geachte heer, mevrouw,
In tegenstelling tot wat in het definitieve plan Nieuw Overbos staat worden beide lindebomen bij de
wortels reeds beschadigd. Zijn de gezichtsbepalende bomen binnenkort ook weg?
Vriendelijke groet,
P.v.Eeten
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ANTWOORD
Bevindingen blootleggen wortels
Naar aanleiding van de melding over het ontgraven van grond naast de Lindebomen op het terrein
van “Nieuw Overbos” is een medewerker van afdeling Voorbereiding Openbare Ruimte (VOR) ter
plaatse gaan kijken.
Door hem werd geconstateerd dat er inderdaad graafwerkzaamheden naast de lindebomen zijn
uitgevoerd waarbij een deel van de (haar)wortels zijn komen bloot te liggen. Zijn inschatting is dat de
twee bomen het zullen overleven, omdat ze toch nog op redelijke afstand van het afgegraven deel
staan, maar dat de wijze van afgraven voor de bomen niet goed is.
Ten tijde van de door hem uitgevoerde controle was een aannemer bezig om de schade te herstellen.
Dit herstel bestaat uit het aanbrengen van een wal, in de vorm van met zand gevulde zakken, waarbij
de ruimte tussen de wortels en de wal wordt gevuld met aarde. Deze wijze van herstel is van de zijde
van de gemeente akkoord bevonden.

Toezicht door gemeente
Het betreft hier twee zaken:
- het plaatsen van verdeelkasten, inclusief het leggen van leidingen;
- het afgraven van een oud duin
Het plaatsen van verdeelkasten, inclusief het leggen van leidingen
Deze werkzaamheden, het plaatsen van de verdeelkasten en het leggen van de leidingen, mogen
vergunningvrij worden uitgevoerd. Dit is geregeld in artikel 2, lid 2, sub 18 van Bijlage II, behorende bij
het Besluit omgevingsrecht. Dit betekent dat voor het plaatsen van de verdeelkasten en het leggen
van de leidingen geen vergunning is vereist, zij kunnen dan ook op elk willekeurig moment met de
werkzaamheden starten.
Voor het plaatsen van verdeelkasten en het leggen van leidingen op/in de openbare weg is
toestemming vereist van de gemeente. Deze melding vindt plaats op privaatrechtelijke gronden, de
gemeente is namelijk eigenaar van de grond.
In dit geval zijn de werkzaamheden echter volledig op het eigen terrein (Stedin en Vereniging van
eigenaars Nieuw Overbos te Heemstede) uitgevoerd en is er geen toestemming van de gemeente
vereist. De verantwoordelijkheid voor het op de juiste wijze uitvoeren van de werkzaamheden ligt dus
volledig bij de opdrachtgever en zijn aannemer.
Het afgraven van een oud duin
Het ontgraven van het oud duin was noodzakelijk voor het plaatsen van een verdeelkast en het leggen
van leidingen. Wij zijn van mening dat deze grond- en graafwerkzaamheden geen onderdeel uitmaken
van de hierboven genoemde vergunningvrij uit te voeren werkzaamheden. Voor de uitgevoerde gronden graafwerkzaamheden had een aanlegvergunning, op basis van het bestemmingsplan “
Landgoederen en groene gebieden” aangevraagd moeten worden. In de vergunning hadden dan
voorwaardenkunnen worden opgenomen ter bescherming van de bomen. Dit is niet gebeurd en
daarom zullen wij Stedin en/of de Vereniging van eigenaars Nieuw Overbos te Heemstede
aanschrijven alsnog een aanlegvergunning aan te vragen. Hierin zullen zij de vitaliteit van de bomen
in relatie tot het afgraven van de grond moeten verantwoorden.

datum: 12 december 2014.

