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Schriftelijke vragen conform artikel 46 RvO inzake kap van bomen Wieksloterweg OZ

Beste mevrouw Van Aalst,

Op 29 januari 2018 heeft uw fractie ons vragen gestuurd (artikel 46 van het Reglement van Orde). Uw 
vragen gaan over de kap van bomen in het bos van verzekeringsmaatschappij a.s.r. aan de Wieksloterweg 
OZ. In deze brief leest u onze antwoorden op uw vragen.

1. Is het college ervan op de hoogte dat dit bos gekapt is?

Ja, het college is op de hoogte van het feit dat er delen van het bos op het terrein van verzekerings
maatschappij a.s.r. gekapt zijn. Het bosbezit van a.s.r. heeft als hoofddoelstelling houtproductie. Als 
zodanig is het ook opgenomen in het Natuurbeheerplan van de provincie Utrecht. Dit houdt in dat er 
regelmatig gedund wordt in het bos en dat er soms een kaalkap plaatsvindt.

2. Is hiervoor een vergunning verstrekt?

Het bevoegd gezag, Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht, heeft ingestemd met de kap. Het bos 
van verzekeringsmaatschappij a.s.r. valt buiten de bebouwde kom Boswet. Dit betekent dat deze 
houtopstanden vallen onder de Wet natuurbescherming. Wanneer een boseigenaar voornemens is om een 
houtopstand die onder de Wet Natuurbescherming valt, te gaan vellen dan moet hij dit voornemen minstens 
een maand van te voren melden bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. De gemeente is in deze 
geen bevoegd gezag om vergunningen te verstrekken.

In maart 2017 en in mei 2017 zijn door de boseigenaar meldingen voor het vellen van delen van het bos 
aan de Wieksloterweg OZ gedaan bij de provincie Utrecht. De gemeente Soest heeft hiervan een afschrift 
ontvangen. In het geval van een melding bestaat er geen mogelijkheid voor het indienen van een zienswijze 
of bezwaar.

3. Zo ja, waarom is deze vergunning verstrekt?

Het bos van a.s.r. aan de Wieksloterweg OZ heeft als hoofddoelstelling houtproductie. De provincie Utrecht 
zag geen aanleiding een reactie op de melding aan de boseigenaar te verzenden. Dit betekent dat de 
kapwerkzaamheden doorgang konden vinden.
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4. Zo nee, hoe kan het dat de boskap - die al enkele weken gaande is - niet door de gemeente is 
opgemerkt.

De boskap was bij de gemeente bekend. Gezien het feit dat de kap overeenkomstig de meldingen bij de 
provincie werd uitgevoerd, zagen wij geen aanleiding om het bevoegd gezag op de hoogte te stellen. 
Inmiddels is ook de handhavende partij van de provincie, de RUD (Regionale UitvoeringsDienst) ter plekke 
gaan kijken. Er is geconstateerd dat er geen sprake is van een illegale situatie met betrekking tot de kap.
De kapwerkzaamheden kunnen doorgaan.

5. Gaat de gemeente in gesprek met de eigenaar van het bos om de kap stil te leggen, zodat verdere 
kaalslag wordt voorkomen?

Wij zien als gemeente geen mogelijkheden om maatregelen ten aanzien van de kap van bomen in dit bos te 
treffen. De provincie Utrecht is bevoegd gezag waar het gaat om houtopstanden die vallen onder de Wet 
natuurbescherming.

6. Is de gemeente voornemens een handhavingstraject op te starten en een herplantingsplicht op te 
leggen?

Zie het antwoord op vraag 5.

7. In de buurt gaan geruchten dat de bomen zijn gekapt ter voorbereiding op een asveld. Heeft het 
college signalen dat het bos gekapt is vanwege de plannen om een natuurbegraafplaats te 
realiseren?

In de melding is aangegeven dat de kap heeft plaatsgevonden voor de verkoop, zoals dat gaat in een 
productiebos. Ook de RUD heeft aan ons bevestigd dat het om kap voor de verkoop gaat. Er zijn bij ons 
geen signalen bekend, dat de kap om een andere reden zou hebben plaatsgevonden.

8. De fractie van de VVD verwacht dat er in het gebied geen voorbereidingen getroffen worden om de 
natuurbegraafplaats te realiseren totdat besluitvorming in de raad heeft plaatsgevonden. Is het 
college bereid om maatregelen te treffen?

Er zijn bij ons geen signalen bekend, dat de kap zou hebben plaatsgevonden ter voorbereiding op het 
realiseren van een natuurbegraafplaats. Het betreft een 'normale' dunning dan wel kaalkap in een 
productiebos. Wij zijn als gemeente niet bevoegd om maatregelen ten aanzien van de kap van bomen in dit 
bos te treffen. De provincie Utrecht is bevoegd gezag waar het gaat om houtopstanden die vallen onder de 
Wet natuurbescherming.

Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze brief nog verdere vragen? Dan horen wij het graag. Neemt u dan contact op 
met Marjolein van Steen-Boomsma, (035) 609 37 09 of m.van.steen@soest.nl. Als u contact met ons 
opneemt over deze brief, wilt u dan zaaknummer 1954201 vermelden? Dan kunnen wij u beter van dienst


