Motie Bedenkingen bij bomenkap Huis Doorn
De Raad van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug in vergadering bijeen op donderdag 28
januari 2021
Constaterende dat







Het College in de vergadering van 13 juli 2020 aan heeft gegeven een mogelijke
aanvraag voor de bomenkap bij Huis Doorn middels een uitgebreide WABOprocedure te willen behandelen;
Er volgens het College juridisch gezien geen grondslag is om de Gemeenteraad bij
een uitgebreide WABO-procedure in het besluitvormingsproces te betrekken door
de Raad in de gelegenheid te stellen om wensen en bedenkingen te uiten (zie RIB
van 18 december 2020 waarin wordt verwezen naar artikel 2.4, eerste lid, van de
WABO);
Dit in tegenspraak is met de toezegging die op 10 oktober 2019 door de wethouder
is gedaan om de Gemeenteraad vooraf te betrekken*;
Raadsleden op 9 september 2020 kennis hebben kunnen nemen van het ontwerp
van het Rijksvastgoedbedrijf om Park Huis Doorn te renoveren;
In bovengenoemd ontwerp onder andere wordt voorgesteld de 2 dubbele
beukenrijen aan de Dwarslaan te kappen en op de plek van de oorspronkelijke 18eeeuwse laan de laan met lindebomen te beplanten en daarnaast het “balkon” uit de
eerste helft van de 20e eeuw aan het ontwerp toe te voegen.

Overwegende dat
 De Gemeenteraad zich voorafgaand aan een mogelijk besluit over bomenkap bij
Huis Doorn conform de gedane toezegging uit wil spreken en dit ook noodzakelijk
acht gezien het belang van het park voor onze gemeente en inwoners;
 De bomenexpert van het Rijksvastgoedbedrijf tijdens de rondleiding op 9 september
aan heeft gegeven dat de beukenrij aan de Dwarslaan nog tientallen jaren mee
kunnen en gezond zijn;
 De beuken geen gevaar voor de openbare veiligheid vormen;
 Er voldoende alternatieven voorhanden zijn waarbij de bomen gespaard kunnen
blijven;
 Er bij de inwoners van onze gemeente veel bezwaar is tegen de voorgenomen kap
van de gezonde dubbele beukenrijen, zoals blijkt uit de handtekeningen van ruim
1500 personen, waaronder veel vrijwilligers van Huis Doorn, onder de petitie
“Kappen met Kappen”.

Spreekt als mening uit dat:
 De gezonde bomen bij Park Huis Doorn, en dan met name de dubbele beukenrijen
aan de Dwarslaan, die nog tientallen jaren mee gaan en geen gevaar voor de
openbare veiligheid vormen, niet gekapt dienen te worden.
Roept het College op:





Opnieuw in gesprek te gaan met het Rijksvastgoedbedrijf en daarbij de bedenkingen
van de Gemeenteraad tegen de kap van de gezonde dubbele beukenrijen aan de
Dwarslaan kenbaar te maken;
Het Rijksvastgoedbedrijf te verzoeken om te komen tot een alternatief ontwerp
waarbij de gezonde dubbele beukenrijen gespaard kunnen blijven;
De Gemeenteraad zo snel mogelijk, maar in elk geval voorafgaand aan het nemen
van een conceptbesluit, over de uitkomsten van dit gesprek te informeren;
Bij de totstandkoming van een conceptbesluit n.a.v. een eventuele kapaanvraag de
bezwaren van de Gemeenteraad expliciet mee te wegen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Karin Oyevaar, D66
Florien Scager, VVD
Francine van der Velde, BVHlokaal
Dick Karssen, ChristenUnie

*https://heuvelrug.notubiz.nl/modules/6/Moties%2C%20acties%20en%20toezeggingen/55
0767

