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leden Provincf elc Staten van Utreút

Ondenrerp: CommunÌcat¡é Recr€âtie M¡dden Nederlandl

Geachte leden,

6raag wlllku kennlslaten makenmetdas¡echteervarlrgendlelktÕt nutoe hebgehadmet
ßeøe¿tie Âñdden Nederland.

Uit bügevoqde beier¡en lunt u vàststelleû hoe sledrt Recreetie lVßdden f{ede¡l¿nd rèageert op
vrlgerl Vãn o¡nwonender¡.

Regelrn¿tlghçü,1*çprobeed deessentã¡øiekteonderde äandãchtte krijgenen metname ds
onuellþe situath diedeze rieke bomen met zich meebrefigt.

van Stìchtse

fÞ omwonendevande

be re Íd deze te beantunorden.
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Êecreatle Midden Nederland
Postbus 8058

3503 RB Utrecht

Onderwerp; Essentak ziekte en overlast

Geachtelr. --

Mîddets deze mail vra¡¡g ¡k uw aandacht voor het voþende I

lk probeer al geruime tijd in contact te treden mêt rllê¡rsen wn het
verailwoordelijken, maar helaas met een slecht re¡ultaat.

Vandaar de¿e nnail aan u çricht.

ln afuachting van uu{ reacde,
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Honderden zieke
essen in lJtrecht
verschrompelen
,l'|et rtraatÈ,eeld lrt UtrecÌ¡t
gßåt drasifså verardErsn He-
lsæ kunnên re de assentaþ
ctsrfta nkt o¡rútprc¡r. tied SO
tstSõ¡âsr or¡dé ecoon a^dcr¡
rerdw$lren', :ogt Rob l/srmeq-
bn, boomaôdreir van dç gç-
me.ntelrlr€cht"

dat de es ¡an de schirnmelzieltte
tijdr Vermeulen pakt çen twijg
erbij om hnt verschmmpelde
blad te laæn zien",Ðc ziekte be.
gint bii de blad*eel. Daar open-
baart de sthimrncl zich, Vervol-

eea bruine rærkleu-
r8terve n

tcrug,

¿ Bootmdd¡arn fub t&r¡¡endetr b*Skt hst Hdvan sm deko
er oF de Saallorurog bff Fort 8lârfittâ@. rxa dlrc**erÕt.,ôì¡3Ê



Directie Recreatie Midden Nederland

t.a.v. I

Postbus 8058 
:

3503 RB Utrecht

E-mail:

CC; wethoudèr van Dordt

Datum: 1647-2071
Ondenrrrerp: laatste poging tot dialoog

Geachte i 
*--

--ñ*é-t

Op 29-03-2017 heb ik een reactie gestuurd op het verslâg van ons gesprek, w¡larln ik verschìllende

punten aanhaðlde wåêrcver nq steed$ onvoldoende duldelijkheid is gegeven omtrent jullie beleid

rondom de bomenrand bij mfn huls. VoomameliJk rondorn de èssen die bcsmet zijn met de

essentak ziekte. Hierop heb ik geen ant roord Bekregen. Dit vind ik ronduit onfatsoenliik. Nog steeds

maak ik m¡j grote sorgen over het omval gevaar van de bomen bli mlin huis en ben lk boos over het

felt dat er n¡ks met de overlast van de bladeren wordt gedaan. Toch vind ik nog het erßste dat er op

geen enkete manier eeñ d¡älÕog met jullie tot stãnd te brcngen vah, ¡k word Sewoon genegeerd.

Jullie reageren alJaen als Ík deze problematiek onder de aandãcht breng bii bijvoorbeeld de politiek,

zoals bij wethouder mevr. van Dordt.

Mede gezien de laatste landelijke ontwikkelingèn omtrent de essentaksterfte in de provincie

Utrecht, ¿ijn miin torgen ertra groot geworden.Io Baat bijvooùeeld Staatsbosbeheer landeliik

essenbomen ruimen en ook stadsbedrijven Utrecht gaat een Srote ru¡rningsactlê ¡n gang ¿êtten

(Afgemeen Dagblad van 7 augustus!. Ook in de ultzending van RTL Nieuws van 10 ðuÊl{stus wefd

aandacht besteed aan de êssentãksterfte. Dit benadru$ dé ernst van het probleem.

lk stel Recreat¡e Midden Nederland nog steeds, en in verhoogde mate, aanspækalijk voor alle schade

díe de bomen in de toeksmst kunnen aanrlehten-
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Mochten jullie wederom niet openstaan voor een dialoog en met een passende oplossing komen,

dan zal ik middels àndere wegen dan bijvoorbeeld de politiek proberen een oplossing af te-dwingen,
bijvoorbeeld door media hierbû te betrekken. lk hoop dat RMN het niet ¡o ver laat komen en toch
met een oplossing komt.

ln afwachting vân uw ¡ntwoord,

Hoogachtend,



Ðirectíe Recreatie Midden Nederland

t.a.v. ð

Fostbus 8058

3503 RB Utrecht
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Ë-mail:

Datum:29-A}2AÍ7

Ondenrue rp: reacti€ op { conce pt)verslag

Geachte lfi4,,

Bij de¿e laat ik u graag mijn reactie op uw iconcept)verslagvan ons gespr€k'datop 9 februarii.$.

heeft plaatsgevonden. Helaas heb ik nog nieteerderte tijd gehad om te reageren, i n ve rband met

een ziekenhuisopname. Excuses hiervoor, hierb'rj alsnog mljn voorlopige reactie peragendâpurû.

Ten eerste isonderagendapunteen nietverrneld datde reactievan Reereatie Midden Nederland

(RMN)uiteindelijk pasisgekomennadatikdewethouder mevr. Van Dordt heb ingelichtoverde
gang van zaken. Hetlaat rich te raden hoe de comrnunicatle was verlopen als lkdit nlethed gedean.

Tot op heden heeftl-- - -åoe 
nleteen enkele pogingin deze genornen.

Ten tweede wordterbij agendapunttwee aangehaald daterop hetrnomentvanons gesprek(om

14.00 om precies te zijn), hard werd gewerktin de bomenrand, Hierwordtechtervergeten datdit

'harde werken'exacteen halfuur latergestaaktwordt, en dater bovendien slechtsvierbomen rijn

geveld aan het f ietspad (en dus niet aan de slootrand, waarde problemen zich daadwerkelijk

afspelen). Dit he bben wij samen geconstaÞerd toen we even ginç n kijken op de plek waargewerkt

was.

Blj agendapuntdrie en vierheb ik geenopmerkirgen, dit is een uit leg waar ik kennisvan heb

Senomen.

Agendapunl vijf verdientde meeste aandachtin hetverslag. Zo heb ik bijvoorbeeld nooit blad ìn de

goten aan de orde gehad, sirnpelweg omdat wij geen dakgoten hebben, Wat voor mij zeker wel aan

de orde is, is de âttitude van RMñ inzake de bladval in mijn tuin. Het blad van de bomen rondom de

Maãrsseveense Plas valt in mijn tuin (waar ik last van heb)e n RMN weigert stnuclureelom metdit
probleem om te gaan. Daarom stel ik graag zelf de volgende oplossi rgvoor: wanneer he t hard

gewaaid heeft (of wanneererveel blad ligt), zou hetfiJn zijn als RMN een van hun medewerkers

langs míj laat komen om het blad uit mijn tuin wegte bla¿en en hetvervolgens terug in het boste

werpen,
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t,

Aangerien het blad opmijnterrein valt(en nietop openbaartertein) lopen alleen ik, miin vrouw en

de mensen díe zich rondom mijn huis begeven Bevaar" Hierr¡oqrheeft RMN wel degelijk

risicoaansprakelijkteid. Dit kan wordenSezienals onrechtmatiæ daad ln Wetboek6onderartikel

173 enverderenalsonrechtmatígedaadonderartikel662.AltTjaarruimikzelf hetbladafvalvan

ßMN op, maar nu mijn llcfraam hiervoor nietmeergeschikis,lijkt het'me niet meerdan logisch dat

RMN ei.inverantìÁ,oordeliikheid neemten mlJdaarbffhelpt Uheefthiervooreen maetschappel¡jke

verantwoordelijktnid. !kbenvan rnenlngdateen dialoogtussen ons hlervoldoendevolrnaan kan

geveni ¡naarmoót hetnodi6zijn, voel ik mljtocfrgenoodzaaktornverderjuridisqhestappen te

ondernemen,

lk kljk ult naar de vlsle dle RMN hierverde r over heeft.

ln afuaehti ng van uw antwoordu

âilet vriendel ljke groe t,

I



_ _-<:+*=ì!€+s:!æÇ_-

Datum:2&01-2017

Ondenverp: Qverl ast door bomen

6eachte mevr, Ðort,

Sinds1mei2000 ben ik woonachtigopchaletparkDeVeenhoereaande Maarsseveenseplas. Uitde

begintijd dat ik hierwoon herinner ik mij nogde dagendat ik in de namiddag heerlijk van de zon kon

genieten. tnmiddels is deze tijd voorbû; de helft van mijn chalet en mijn heletuin staân de hele dag

in de schaduw" Hierdoor mis ìk n Íet alleen het genot van in de zon zitten, maar b en ik tevens

belemmerd in het plaatsen ver¡ tonnepanelen op het dâk van mijn cha[et.

De explosieve groei vande bornenrandgrenzend aan mijn perceel heeftnietalleenvoorverminderd

zonÈicht gezorgd, rnãarzorgt daarnaast nog voor overÍast in verband met afwaaIendetakken en

angst yooromwaaiende bomen. ln de tijd datik hierwoon heeft er slechts eenmaal

snoeiwerkzaamheden plaatsgevonden, afgezien van hetverwiideren van omgewaaide bomen {met
name de populieren).

ûrn veranderingen in deze sítuatiete krijgen, heb ik afgelopen zomer {2016) contact opge$omen

rnetdebeheerderfl 
***__JNadatikmijneerstebriefmetklachtenomschriivinghad

gestuurd {zÌe bijlagËn}, ben;üË<jË-rie maaltoe ìangsgegaân op het kantoorvan bovengenoemde

omdat ik maar geen reactie ontving, Ðe laatste keer dat ik langsging, werd mii toegezegd datik

te rug gebeld zou worden. Dit gebeurde helaas niet, Nadat ik zelf maarweer het inltiatief had

gerìomen door een telefoontje te plegen, maaktef 
_ Jindelijk ean afspraa k om langs te

komen bij mij thuis. Dit is toe n geheurd op 20 september 2016. Ñaar aanleidin6von ons gesprek

stuurdel 
^þij 

ee n verslag, wat naar míin idee zeer incompleet was. llierow rhe b ik hern

dan ook tËrus,6cschreñn (zie bijlagen). Hierop kreeg ík wederom geen reactie.

Hierop besloot ik ' . __ju wel bekendlte schriiren meteen kf acht overde gang van zaken

(zie bijlagen). Ooft van haaiñffi-t ik helaasgeen reactie óntvange$. Op 16, 17, en 18 jan uarí besloot

ikdaarom telefon¡schcontactopte nemen, Detelefonisteverbond mii uiteindefijkop 19 januari

door met de secretaresse vanp lle gesprekken werd mii toege¿egd

dat ik teruggebeld zou worde n, è-n gevalfen niet. I
verte f de mij zelfs dat ik op de te rugbell'rjst stond en dat mi¡n schrijven van 22 december2016 was

ontvangên en in het systeem zou stean"

lJ€t is zeerrnoeilijk, zo nietonmogelijkom toteen gesprek te komen metSt¡chtf e Groenlanden.

Dãarnaast btij kt er ookgeen klachtenprocedure te vinden te zijn op hun websìte' lk vraag mij te n

zeerste af of Stichtse Groenlanden wel bereikbaar is. in het Sevaldat er echte ongelukken gebeuren,

zoats bomen die op mijn chalet waa¡en. Er ¡ijn namelijk al diverse malen grote takkenop het huis

gewaaid wat voorgevaarlijke sltuaties heeftge leid. De afgelopen tijd maak ik mij sleeds meer

¿orgen tm mijn veilþheid in huis.
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Ten einde raad richt ik mil tot de polltiek, en wel de lokale Pof itlek lk begrèep datde Stichtse

Groenlanden.onderuw portefeuillevalt, tnmiddels ts de lnhoudvan hetprobleem opditmornent

voor mij nieteens meern'etÈelangrijkste,VoordatwE toteen inhoudeffieoplossirqkunRen konren,

is het narnelijknodþdatde proceduresgoed verlopen. Op ditrnomentísdeEevolsde prqcÊdure vãn

Stiehtse €roenlandèn mijns irraiensonbehoqrlijhlk ga hferovef graäg met u in gesprek"

ln äfrñ/achting van, uw alüroord,

Met vr:iendelijke groet
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Directi e Recreatie Midden Ne derland

Postbus 8058

3503 RB Utrecht

E-mail:i

Datum:2LL2-2O16

Onde nve rp: klachl in¿ake corre spondentie

1.S,.

lk schrijf u deze brief in verband met klach,ten overeen van uw medewerkers* fn de bijlage virdt u de

correspondentie die tsssenl .- 
**¡n 

mij plaats heeftgevorden. lk probeerde rneerdere

malen contactte legge n, maar ditverliep op ziJn zachtstge¿egd niet soepel. Uiteindeliik hebben we
2G septemberJ.l. een schouwí ng gehad.

Na de schouwing he bevestþirysma¡lgestuurd naaraanleiding van het
gespre k. Deze bleek lin. Hierop heb ik eenterugkoppelinggestuurd, evaatop

níetgeantwoord is.

Daarnaast wordt er in de bevestigingsrnail gesteld dat ernaar een 'passende oplosing'ge¡ocht
wordt, åen naar mijn idee nogal rekbaarbegrip¡ en ¿eerOnbevredipnd antwoord.

ln de brief wordt namelijkgeen antwoordgegeven op de problemen waar ik tegenaan loop. Zo

wordter nietíngegaan op hetopheffen van de schaduw die de bornennndoþ mijn perceel

veroorzaakt, Deãrnáestwordler geen oBlossing voorgesteld voorhet verwijderen van afgewaaide

takken en bladerenvan mijn lerrein. Tot slotwordt er nietverderin8egaan op hetgevaarvän
mogelijk omwaaiende bomen op mijn perceelen huis en vooralde verantwoordelijkheid voor

eventuele schade.lnmiddels heb ik altotdrie keertoe iemand, tegenvergoedìng, de opdracht

rnoeten geven het blad en takken te venvijderen.

q



tk wil u er nricldels deze brief a¡n herirrnerery dal u naast de verantwoordelijkheid om

maatschappelijk te ondernemen, ook een {juridischel verantwoordeliikheid draagtvoor rnijn

veiligheld. Op geen van mijn zorgen over miirr veiligheid heb ik voldoende antwoord gehad' lk

verwachtvan u als leidinggevende een bevredlgender antwoord, en een 'passe nde oplossing'

ln afwachting van uw anlwoord,

Hoogachtencl,
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Opzihter Orderhoud Recreatiesctrrap Stbhtse (ìroenlanden
#" *- 

rirr ri:tt clt fic¡¡l rìnúrl!'riÌìn(l rll

Dahun: lû-.t0-2016
Clnderurcrp: rc¿ctie op uw schrij'ian dd. 23-09-2Ûtó

Ceaclrte if

Hartelijk dank voor de sarpnrmttingpbrief i¡an het plezierìge gesprek wal ft nrct u heb lTrlgen

voeren op 20 septenùer j.l.

Ik ben blij dat ook u van nening bent dat bedoekle bonæn tot overlÃsi ziin ræor rnij ahook

voor m{n rndebewoners Ç [r tnv brÈf mlste k echter nog een aantal

dingen rvclke wel bespnrkcn waren, ¡mnr ni'ct rærnrcld wcrden in dc sarnenwalling'

Zo is hct veþ bhd wat in nujn h;ri4 en op hct chaleþark terecht kont, aftonstig van de

bcdoelde bosrand, ook nadn¡kkeläk aan dc orde geweest in ons gesprek. W$ nmeten npnrÈn

irihr¡ren oú het bhd op te ruilræn en af te loereft Dir terwlil Stbhtse Groenkrndelt wel een

vergoeding waagt voor onç gpbnik van het bruggBtje!

lVe bebben ook vastgesteH dat de bosrand \oor een heot gnoot ædee[e bestsst uit Essenhoü

ffraxims Excebbr)" Zoab btikt uíl een aÍikel ''/au RTV Lbsctr {link: 
b

de Essentaksterfre sterk hr oprnars in de P¡ovincÞ Uù€tbú, iee wat u oryetwliÈld al

\¡erronæn heeû. De wrwachting b dat åt deBserÉormn Fe\€ntþf a¡lbn mcten wo¡den
geruimd.
gen v¡ræf inspectþ rnijfsrzijds keft beræ.stþd dat nr al een aa!úÂt hnpn (tet boogte mn
män chabt) zijn aangptåst Dif brengt esr aout ,æiligbcìdsæwår ûEt ziù nre, omdat

bonrn bcsræt tret de schimr¡æl grote ksns op onnalbn læbb€n l{ct snoôþn van deøe

botæû æab door u voorgssteþ h r¡v brþt zal de kam op besurtting aben m¡¡ ræ¡der

vergroter\ ab ræn de üteratutr hbrowr rukesr U nnet zich en¡an beuns zün dat ft tænderc

evedræb schade, in welke vonn dan ook, op u c.q" uw orgaûintb al wúnh¿

In iærba¡d nçt de bolcrueorde purten wil l¡ u vragen om rrcgrnaab mþ sitwtie b æ

-qchatten en te konrcn nrct pa.sserxle, beterc opbssirgen U nroet begrt'pen dat næt het oog op

de Essentaksterfte, de ¿Ìngpt bü mij ep mfn nudebeworrcrs venler is toepnorren.

In afriachting van uw anhvoord,
Met wþrdelijke g¡oet-
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htse Crroenhnden

Da¡un* l0-10-2016
Ondern'erp: reactie op u\M sclriiven dd. 23-09-2016

Cieachte

Harlclijk dank voor de såmcnvartingshrief van hçt pbzitnge gesprek wat k rnel i¡ heb nþgcn
loeren op 20 september j.l

lk ben blä dat ook u van næning benf dat bedoeHe bonrn tot overl¿st ziin loor n{i aborrk

voor mijn nredebewotæts ,__ -*- llo * brief misæ lk eclrter nog een aantal

dingsn welke wel bcsprok# rvarcrì, m¿a.ñt vernæld rucrclen b de sanrenvatting.

Zo ls hçt leþ bhd v¿t in mljn tuin en op het clraþtpark tEreclrt korrrt, afl<orrstig vûn de

be{oekle bosmnd, ook nadnil(kelik aan de orde geweest in oru gesprek. V/ü rrncten nÉrt;en

inlnren om lwt blad op te rufureÀ en af tc voerer Dit knr"iil Stichtse Groenlarxlen wel een

lergoeding rrâaËf yoor ons gebruik van h*:t brugge$e!

We hebben ook rastpsteH dat de bosrand voor
(Fraxirnus Excebbr). Zoah b$kt uit e,m a¡tkel

de

ccn beel goot gedeehe bestsåt uit Essenhclr
rar RTV Uuech (bc:

b

prewmìef a¡lbn nneten

Een vbueb irupectb mänsrzdds befr bevestþd dat nu al een a¿ml bonpn (ær boogÞ nn
män chbÐ z$n aaqgeta$t Dit brengt een acus rrcügheidsçvÂar ret zhh rm, ondat
bonçn besmet næt de sehimrÌFl grotc karu op odia[Ên tnbbert" Het srneh¡ van deæ
borær\ æab door u \öorgpshH in r¡w brþf al de kam op bemnbg ¡lben rpar rærder

v€rgroten, ab me,tr de treranrur hL-¡over nabest U nnet zich ertran bewr¡st zlþ dat ft .ærdcre

evert¡æle schade, in welke votm dân ooþ op u q.q. uw organis¡tb :nt verbahn

ln verbard net de bowruAade püteû wrl ü< u vrasn om rcgguâb m{n sitrntie in e
schatten en tc konnn rnet passerde, ùetere oplossingerr, U nmet begrfrpen dat nrt frct oog op
de Essentaksteifts, <le angst bii mä en mþ nædebeworers rerder is toege:xxrnn

In afivachting vÈn u,uv antwoord,
Met uiendeìijke groet.
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Behee rder Maarsseveense Pl assen

gLqJr-qrt-lgæJd$Ê¡Âq€tl,¡lrc-.ti

Daturn: 2ç47-20L6

Onderwe rp: ove rlasl door bomen

Geachti _ .
lk ben op 26 julij.l. op uw kanìoorgewee$tom onderstaande punten :net u te bespreken maar

omdat u met vakantie bent schrijf ik u deze rnail, in verband rneteen klacht over de ovedast die ik

ervaar door overhangende bomen voor rnijn luin en huis,

5inds mei '?000 ben ikwoonacl'rtig in Tienhoverr langs de Maarsseveense Plas. lk heb hieraltijd rnet

veel pleziergewoond. Toch is erde afgelopen jaren veel veranderdn en nietaltijd ten goede'

lk woon aan een sloot, waarnaastveel bomerr groeien en hoewel ikerg ka*r geníetenvan het groene

uit¿icht als iknaar buíten kijk, wordtde overlast mij nuteveel.

Zo worden de bomen slecht onde¡houden en gesnoeid. llierdoorkrijgt m¡in moestuln niet

voldoende ¡on. Daarnaastligt ook het huis erg in de schaduw, watvoorveelvochl overlastin huÈs

zorgt omdat het vocht niet kan verdampen. Ook kornenveelbladeren op mi.in perceel lerecht, en

kan lk deze door míjn leeft¡"d en hartafwìjking zelf niet meergeed opruimen. Dit maakt de tuin

onverzorgd en gevaarlijk in verband met 5l¡pgevaarals de bfaderen natworden.

Daarnaest vallen erde laatste tijd steedsvaker bomen orn rondom de Maarsseveense Plas. Ge¡íen

het feit dat mìjn huis zeerd¡cht b¡¡ de bsmenrandstaatvrees ikvoor miin ve[ligheid {en die van mijn

ge:ín). lk maak mij zorgen om het huis en de tuin.

Tot slotblijktook nog dat wanneer ik, metbehulp van bijvoorbeeld een tuinrnan, de bladeren wiI

âfvoeren, dit naar een vuilstort moetworden gebrachtwat natuurlijk de nodige kosten met zich

meebrengt. Deze kan ík helaas nietgeheel zelf opbrengen. Toen ik daarna besloot de bladeren af te

vo€ren naar de Maarssevee nse Plas (waár ¿e te nslotte vandaan komen), kreeg ik een boetevan ee n

Bi jzo nde re Opspøi n gsambtenaar ( tsOA)'



lk vraag u bijdeze orn een passende oplosingvoor dit probleem. Dit is belangrijk voorde veilþheid
van mij e n mijn gezln. en voor mijn gezondheid.

tn afwachtingvan uw antwoord,

It¡þt vrie ndelijke groet




