
Memo beantwoording rondvraag D66 inzake kappen bomen Henschotermeer  
 
Aanleiding 
Namens de D66-fractie heeft Statenlid mevrouw de Widt vragen ingediend voor de commissie Ruimte, Groen en 
Water (RGW) van 19 mei 2021. In afstemming met de griffie en portefeuillehouder is ervoor gekozen deze vragen 
schriftelijk te beantwoorden. 
 
Toelichting door Statenlid de Widt: 
Via bewoners uit gemeente Utrechtse Heuvelrug werd mijn fractie geattendeerd op de kap van 5 grote bomen bij 
de fietsenstalling van de tweede ingang van het terrein van het Henschotermeer. De bomen zijn gekapt op 14 april.  
Navraag door de bewoners bij de wethouder heeft uitgewezen dat kap op deze locatie valt onder de Wet 
Natuurbescherming, en dus onder het gezag van de provincie (als bijlage zijn een aantal foto’s toegevoegd ter 
illustratie van de bomenkap). 
 
Dit bericht is voor de fractie van D66 aanleiding tot de volgende vragen: 

1. Is voor de kap van deze bomen een vergunning aangevraagd/verleend? 

Antwoord:  
Dank aan de bewoners en de D66-fractie voor het onder de aandacht brengen van deze kap. Aangezien de bomen 
onderdeel uitmaken van een houtopstand van tenminste 10 are groot en buiten de bebouwde kom liggen, valt dit 
inderdaad onder de meldingsplicht van de Wet natuurbescherming (Wnb), tenzij het een dunning betreft. Er is geen 
sprake van een vergunning. Voor het vellen van houtopstanden in het buitengebied geldt een meldingsplicht 
(kapmelding, waarna de provincie binnen 4 weken na indiening een kapverbod kan opleggen). De velling van deze 
bomen is niet bij ons bekend, het betreft daarmee mogelijk een overtreding van de Wnb. Om deze reden hebben 
wij direct actie ondernomen en dit bij de RUD Utrecht (toezicht en handhaving groene wetten) gemeld. 

2. Zo ja, wat was de noodzaak om in het broedseizoen te kappen, 
en welke compenserende eisen zijn dan opgelegd? 

Antwoord:  
Uit navraag bij de initiatiefnemer kwam de volgende reactie: “De bomen zijn gekapt omdat ze wegens slechte 
kwaliteit een risico vormden voor bezoekers”. Voor het overige verwijzen wij naar het antwoord op vraag 1. 

3. Zo nee, dan lijkt het wenselijk om alsnog handhavend op te treden. Is het college hiertoe bereid? 

Antwoord: 
Toezicht en handhaving groene wetten (waaronder de Wnb) is belegd bij de RUD Utrecht. Zij zijn naar aanleiding 
van deze melding direct ter plaatse gegaan en zullen indien nodig handhavend optreden. Zodra wij hier meer van 
horen, zullen wij hier bij u op terug komen. Voor de volledigheid hierbij het emailadres van toezicht en handhaving 
groene wetten, zodat direct met hen contact opgenomen kan worden bij mogelijke overtredingen van de Wnb: RUD 
Handhaving Wnb Handhaving-wnb@rudutrecht.nl. 
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