
 
 
 
 
 
 

 1 

 

 

 

Geachte heer Van Ommen, mevrouw Van Otten en heer Jonkers, 

 

Op 2 mei 2020 ontvingen wij uw schriftelijke vragen namens de fractie GroenLinks, D66 en 

VoorBaarn naar aanleiding van de bomenkap in de gemeente Baarn. In deze raadsinformatiebrief 

beantwoorden wij uw vragen. 

 

Beantwoording vragen 

 

1. Waarom is er gekozen om 1 gecombineerde kapvergunning aan te vragen voor de kap van 226 

gemeentelijke bomen? Deelt het college onze mening dat een gecombineerde kapvergunning voor 

179 gemeentelijke bomen op het adres Stationsweg 18 geen recht doet aan de impact die de kap van 

een groot aantal beeldbepalende bomen met zich mee brengt? 

Deelt het college onze mening dat actieve communicatie op zijn plaats was geweest waar het 

beeldbepalende bomen betreft? 

 

De gemeente heeft werkzaamheden voorbereid voor het kappen van 226 risicobomen, waarvan 

voor 179 bomen een vergunningplicht geldt en 47 bomen vergunningvrij zijn. Vanwege een 

efficiënte uitvoering van de wettelijke zorgplicht is 1 gecombineerde kapvergunning aangevraagd 

voor 179 risicobomen die op verschillende locaties in de gemeente Baarn staan. Met 1 

gecombineerde aanvraag wordt aanzienlijk bespaard op de verwerkingstijd van de 

kapvergunningprocedure en op uitvoeringskosten. 

 

Helaas is het technisch niet mogelijk om meerdere adressen te vermelden bij 1 

kapvergunningsaanvraag. In de publicatie hebben wij aangegeven dat het om 226 bomen gaat op 

diverse locaties in de gemeente Baarn. Daarbij is verwezen naar de speciale bomenkapwebsite 

waarop uitgebreid informatie over de bomen te vinden is. Via publicaties in de krant, internet en op 

sociale media hebben wij de inwoners extra geïnformeerd over de voorgenomen kap. 

Het college is van mening dat actieve communicatie heeft plaatsgevonden door het verstrekken van 

informatie op de website waarin alle informatie en de reden van de kap staat aangegeven. Dit is 

tevens extra bekend gemaakt via publicaties in de krant en op sociale media.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fractie van VoorBaarn, de heer B. Van Ommen 

De fractie van GroenLinks, mevrouw H. van Otten 

De fractie van D66, de heer J. Jonkers 

 

 

  

 
 

inlichtingen bij 

 

Alice Latumahina 

 

doorkiesnummer (035) 548 16 11 

uw kenmerk  

ons kenmerk 113616 

  

datum 2 juni 2020 

Portefeuillehouder(s) Wethouder Vissers 

 

onderwerp Schriftelijke vragen naar aanleiding van bomenkap 

 



 
 
 
 
 
 

 2 

2. Is er, indien er sprake is van oude, beeldbepalende bomen, een second opinion/contraexpertise 

gevraagd bij een bomendeskundige, gericht op het behoud van deze bomen? 

Zo niet, waarom niet? 

 

Er is bij een groot aantal bomen een nader onderzoek met specialistische apparatuur verricht 

aanvullend op de visuele boomveiligheidscontrole. Hierdoor is onderbouwd dat deze 

beeldbepalende bomen risicovol waren voor de omgeving, door uitgebreide rottingen of holten dan 

wel slechte conditie. 

   

3. Waarom worden deze bomen in het bloei- en broedseizoen gekapt? Indien er sprake is van een 

spoedeisend karakter, kunt u dit toelichten en aangeven welke maatregelen zijn getroffen om schade 

aan flora en fauna te beperken? 

 

Voorafgaand aan de kapwerkzaamheden wordt per boom een flora- en faunacheck uitgevoerd. 

Hieruit blijkt of de kap op dat moment uitgevoerd wordt of dat er redenen zijn om de kap uit te 

stellen. Ook is een aantal bloeiende sierkersen bewust na de bloei gekapt. 

  

4. In de vorige maand aangenomen GroenVisie prijst de wethouder onze mooie bomen die bijdragen 

aan het behoud en versterking van de groene identiteit van Baarn. In de “Nota Ruimtelijke Kwaliteit 

Baarn” staat als streven voor Baarn-Noord “Zoveel mogelijk behoud van bomen in openbare ruimte.” 

Op welke wijze wordt hier invulling aan gegeven bij de herplant van de gekapte en nog te kappen 

risico-bomen? 

 

Bestaande bomen worden in het bomenbeheer alleen gekapt als het handhaven van een boom 

onverantwoord is. 

Bij de nieuw te planten bomen worden de uitgangspunten van de Groenvisie (behouden en 

versterken groenstructuur) en de Nota Ruimtelijke Kwaliteit Baarn (inspiratiebeelden per gebied) 

gehanteerd. Daarnaast worden de praktische uitgangspunten in het bomenbeheerplan gehanteerd. 

Dit betekent dat nieuwe bomen geplant worden op plaatsen waar ze duurzaam kunnen uitgroeien 

(voldoende boven- en ondergrondse groeiruimte). 

 

5. Op de hierboven genoemde website is niks terug te vinden over het herplantplan. 

a. Is dit plan reeds gereed? Zo ja, dan ontvangen wij dit graag. 

 

Het plan is niet gereed. Wij informeren u en de inwoners over het plan zodra het gereed is. Het plan 

wordt via de website van de gemeente bekend gemaakt. De herplant is gericht op het behouden en 

versterken van het groene karakter in de gemeente. Voor deze bomenkap wordt een substantieel 

aantal bomen uiterlijk in 2021 geplant. 

 

b. Op welke wijze worden omwonenden betrokken bij dit plan? 

 

Het plan wordt op de website bekend gemaakt. Voorafgaand aan het plan willen wij een oproep 

doen naar de inwoners om ideeën voor plekken aan te dragen. De ideeën betrekken wij bij het 

opstellen van het plan. Momenteel ontvangen wij al ideeën van inwoners die wij deels gerealiseerd 

hebben of nog willen realiseren. 
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c. U geeft aan dat de her te planten bomen beter bestand zullen zijn tegen hitte en tegen droogte. 

Wordt er bij de soortenkeuze ook rekening gehouden met het versterken van de (bio)diversiteit, zodat 

het risico op sterfte door ziekten wordt verkleind? 

 

Ja, er worden gevarieerde en bloeiende boomsoorten aangeplant. Enerzijds om het risico op ziekten 

en plagen te verkleinen en anderzijds ten gunste van vogels en insecten. De afgelopen jaren is een 

start gemaakt met het planten van verschillende boomsoorten gericht op biodiversiteit. 

   

6. Dit is niet de eerste keer dat er ophef ontstaat rondom het kappen van bomen. Hoe gaat u er voor 

zorgen dat in de toekomst de communicatie hierover verbetert? 

 

In de maanden voorafgaand aan de verlening van de kapvergunning is de noodzaak van de 

omvangrijke kap van risicobomen en de herplant van nieuwe bomen via de rubriek Gemeentenieuws 

in de plaatselijke kranten meerdere malen aangekondigd (vanaf 6 november 2019). Ook is het 

bericht via sociale media, de gemeentelijke website en met de lokale en regionale pers gedeeld. Bij 

de publicatie van de verlening van de vergunning in het Gemeentenieuws eind januari en gedurende 

de bezwaartermijn daarna is het bericht wekelijks teruggekomen, waarbij verwezen is naar een 

speciale gemeentelijke webpagina met kaartmateriaal over de locaties van de bomen en 

toelichtende informatie. Ook is aangegeven dat de stukken ter inzage liggen in het gemeentehuis en 

dat men bij vragen telefonisch contact kan opnemen. 

 

Bij de gemeente zijn nauwelijks vragen en meldingen binnengekomen over de bomenkap en 

kapwerkzaamheden. Wel ontvingen wij vragen over de herplant en ontvangen wij ideeën hierover 

die wij bij het herplantplan betrekken. 

 

Wij zijn ons ervan bewust dat bomenkap gevoelig ligt en zullen ook in de toekomst hierover actief 

communiceren. Bij een bomenkap van deze omvang blijven wij onze inwoners extra informeren via 

de krant, internet en sociale media. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Baarn, 

 

 

drs. A. Najib 

gemeentesecretaris 
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M.A. Röell 

burgemeester 
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