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Geacht college,
We hebben u d.d. 1 maart (JR1804) vragen gesteld over de verwijdering van de
bomen langs de Hapsedijk en de Papenvoortsedijk in Rijkevoort.
Daar hebben we d.d. 14 maart van u antwoord over gekregen.
In dat antwoord (Z/18/668997 D/18/690718) geeft u aan dat er compensatie voor de
niet-teruggeplaatste bomen zal komen.
Daar zijn wij op zichzelf heel blij mee.
Maar het zal u ook bekend zijn dat bij meerdere situaties van het verwijderen van
bomen is aangegeven dat er compensatie zal komen. Als die compensatie niet direct
plaatsvindt, wordt het voor de gemeentelijke organisatie (en dat geldt uiteraard voor
alle gemeenten) lastiger om hier controle over te houden. Het is daarom van belang
op welke wijze de gemeente die het aangaat in haar beleid en aanpak die controle
heeft ingebouwd.
Het is om die reden dat wij u vragen hebben gesteld.
We willen dus graag weten hoe u beleidsmatig situaties van natuurcompensatie heeft
opgezet. Maar ook willen we weten of dat beleid in de praktijk ook de juiste
uitwerking heeft.
In tegenstelling tot de stelling daarover in uw brief d.d. 15 augustus (Z/18/673311
D/18/7218128) zijn wij daarom van mening dat onze vragen ook in het kader van de
WOB relevant zijn.
Vandaar dat we ze opnieuw stellen:

Kunt u ons aangeven hoeveel vergunningen er de afgelopen10 jaar verleend
zijn, waarin natuurcompensatie is opgenomen? (Het gaat daarbij niet alleen om
compensatie voor gekapte bomen, maar – vooral – om compensatie van ruimtelijke
ontwikkelingen).

Wat was de inhoud van de vergunning en van de compensatieplicht?
Deze brief graag digitaal, onder vermelding van ons kenmerk, beantwoorden.
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Over welke percelen gaat het hierbij?
Welke percelen zijn daadwerkelijk gecontroleerd en wat zijn de bevindingen?
Indien bepaalde percelen nog niet gerealiseerd zijn, was is dan het vervolg?

Wij stellen deze vragen om ook zelf in het veld te kunnen gaan kijken wat de stand
van zaken is, en zijn van harte bereid onze bevindingen met u te delen.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw antwoorden.

Jan Reijnen, secretaris MLvC
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