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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex. Art. 47 van 
het Reglement van Orde aan het college van GS 
gesteld door J. Kloppenborg en M. Pennarts van 
GroenLinks betreffende het kappen van 375 
bomen langs provinciale wegen in het westelijk 
deel van de provincie. 
 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex. Art. 47 van het Reglement van Orde aan het college van GS gesteld 
door J. Kloppenborg en M. Pennarts van GroenLinks betreffende het kappen van 375 bomen langs 
provinciale wegen in het westelijk deel van de provincie. 
 

Geacht College van Gedeputeerde Staten, 
 

Toelichting
Op 5 januari 2010 kondigde de provincie Utrecht aan 375 bomen te willen kappen langs de provinciale 
wegen in westelijk Utrecht, waaronder liefst 239 bomen langs de N210 (tussen Lopik en Benschop) en 86 
bomen langs de N204 (tussen Benschop en Woerden). Uit de -zeer algemeen geformuleerde- toelichtende 
tekst blijkt dat dit zou moeten gebeuren om redenen van veiligheid voor de weggebruiker. 
De Statenfractie van GroenLinks heeft gemerkt dat er in brede kring vragen zijn gerezen over dit 
voornemen en is erg verbaasd over het hoge aantal bomen dat wordt gekapt, zeker langs bovengenoemde 
wegen. Ook vinden wij het vreemd dat in de provinciale publicatie niets te lezen staat over enige vorm van 
herplantplicht en evenmin over enige mogelijkheid bezwaar en/of beroep. 
Weliswaar is bekend dat er geen herplantplicht bestaat voor populieren, maar wij vinden het vreemd dat er 
geen enkele informatie wordt geboden of er bomen worden teruggeplant of over de verdere herinrichting 
van de bermen.  



De bomen langs provinciale wegen in het weidegebied hebben immers een belangrijke  
waarde als herkenbare groene linten in het landschap, zowel in landschappelijk als in zekere mate ook in 
ecologisch opzicht (stepping stone, broedplek). Daarnaast bieden bomen enige beschutting aan fietsers in 
een verder zeer open landschap. 
Onze zorg is mede gebaseerd op het feit dat langs de N228 (Heeswijk-Oudewater) enkele jaren geleden ook 
een flink aantal bomen is gekapt zonder dat daar is overgegaan tot herplant. 
 

Daarom stellen wij de volgende vragen aan GS: 
 

1) Is het College met ons van mening dat bomenrijen langs provinciale wegen een belangrijke functie 
en waarde hebben in landschappelijk en ecologisch opzicht? 

2) Vormen alle 375 te kappen bomen inderdaad een gevaar voor de verkeersveiligheid? Is dit voor alle 
bomen te staven? Of worden er bomenrijen gekapt waarvan ook vitale bomen deel uitmaken? 

3) Kunt u aangeven welke soort bomen worden gekapt? Zijn het allemaal populieren? 
4) Worden er ook bomen teruggeplant? Zo ja, wanneer, hoeveel en welke soort bomen? 
5) Kan het College aangeven waarom in de berichtgeving geen informatie over herplant wordt 

gegeven? 
6) Bent u met de fractie van GroenLinks van mening dat er pas in deze mate gekapt mag worden als er 

een plan en een aanpak tot herplant van bomen voorhanden is? 
7) Bent u met de fractie van GroenLinks van mening dat voortaan waar mogelijk aan inwoners van de 

provincie informatie zou moeten worden gegeven over de noodzaak tot kap, de keuze en aanpak van 
herplant en de mogelijkheden van beroep en bezwaar? En als het College van mening is dat er geen 
mogelijkheden tot beroep of bezwaar is bij enige instantie, dit ook open en helder moet worden 
aangegeven? 

 

Namens de fractie van GroenLinks en hoogachtend, 
 
J. Kloppenborg en M. Pennarts 


