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Geachte mevrouw Den Herder, 

Wij hebben uw brief van 2 oktober 2014 ontvangen over de bomenkap op het perceel 
gelegen tussen de Lockhorsterweg, Arnhemseweg en Schutterhoeflaan. In reactie op de 
door u gestelde vragen kunnen wij u het volgende melden: 

• Wat betreft de verantwoordelijkheden in het gebied kunnen wij u melden dat het een 
particulier bosperceel betreft gelegen in het buitengebied van de gemeente Leusden. 
De kapwerkzaamheden vallen daarom onder de Boswet. De particuliere eigenaren 
van het perceel zijn verantwoordelijk voor de kapwerkzaamheden op het perceel. De 
provincie Utrecht is de instantie die verantwoordelijk is voor handhaving en 
vergunning verlening op het gebied van kapwerkzaamheden die onder de Boswet 
vallen. 

• Het is in onze ogen niet wenselijk om aparte regelgeving omtrent kapwerkzaamheden 
of dunning die onder de Boswet vallen in onze APV op te nemen. In de Boswet zijn 
alle regels omtrent het omgaan met bosgebieden in het buitengebied opgenomen. 
Het kan extra verwarring in de hand werken door hier in onze APV aparte regelgeving 
voor op te nemen. Ook past extra regelgeving niet in deze tijd waarin juist naar 
deregulatie wordt gestreefd door de (lokale)overheid. 

• Het strafrechtelijk onderzoek is ingesteld toen de kapwerkzaamheden al waren 
afgerond. 

Bezoekadres: 't Erf 1, LEUSDEN Telefoon: 14 033 
Postadres: Postbus 150,3830 AD LEUSDEN Fax: (033)49 61 500 
Bankreknr: NL12 BNGH 028.50.04.956 
E-mail: gemeente@leusden.nl Website: www.leusden.nl 



De gemeente Leusden heeft contact gehad met de toezichthouder van de provincie die de 
betreffende zaak in behandeling heeft. Wat betreft de communicatie geeft de provincie aan 
dat zij op bepaalde punten gebonden zijn aan wettelijke regelgeving waardoor zij soms niet 
alle informatie openbaar kunnen maken. De gemeente Leusden heeft geadviseerd om de 
omwonenden waar mogelijk helder en transparant te informeren omdat hierdoor veel onrust 
bij de bewoners kan worden weggenomen. De betrokken medewerker van de provincie heeft 
toegezegd om dit op te nemen met de communicatiedeskundige van zijn afdeling. 

Op uw vragen hebben wij onderstaande reactie van de provincie ontvangen: 

• Het was niet de intentie van de beheerder die de kapwerkzaamheden heeft 
uitgevoerd om de strook langs de Ponlijn helemaal kaal te kappen. Tijdens het 
uitvoeren van de werkzaamheden is dit door een aantal afwegingen van de 
beheerder toch gebeurd. Wat deze afwegingen zijn geweest kan door de provincie 
niet vermeld worden omdat dit onderdeel is van het strafrechtelijk onderzoek. 
Juridisch gezien mag de provincie hier niets over zeggen 

• De provincie heeft aangegeven dat wat bos was bos moet blijven. Vanuit het 
strafrechterlijk onderzoek zal er waarschijnlijk wel sprake zijn van een 
herplantverplichting. Deze herplantverplichting zal dan betrekking hebben op de 
strook langs de Ponlijn. De praktijk wijst echter uit dat d.m.v. natuurlijk aanwas 
voldaan zal worden aan de herplant verplichting. 

• In het betreffende bosperceel was sprake van achterstallig onderhoud. Er was 12 jaar 
geen onderhoud geweest terwijl normaal gesproken in dit soort bospercelen om de 5 
jaar onderhoud plaats vindt. De inkomsten die door het verkopen van het hout 
worden gegeneerd zullen voornamelijk gebruikt worden om de 
onderhoudswerkzaamheden te bekostigen. Er lijkt dus geen sprake te zijn van 
(handels)belangen. 

• De uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek mag door de provincie juridisch gezien 
niet openbaar worden gemaakt. 

Met vriendelijke groet, 
Het college van de gemeente Leusden, 

rr&rLLlCfitenDurg —• mevrouw drs. A. Vermeulen 
Directeur-secretaris burgemeester 
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