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Geacht bestuur,
Het is c a . door de opheffing van de deelgemeenten noodzakeiijk geworden om een
nieuwe werkwijze vast te stellen voor het aanvragen van een “Omgevingsvergunning,
activiteit kappen” (“kapvergunning”) voor bomen in de individuele tuinen op de com‑
plexen. Deze nieuwe werkwijze treft u bijgaand aan.
Hierbij is van belang dat het onderhoud van de bomen in deze tuinen in meerdere ge‑
vallen een bron van zorg is. Niet altijd en overal wordt het onderhoud door tuinders op
een deskundige wijze uitgevoerd of Iaten tuinders dat op een deskundige wijze uitvoe‑
ren. Niet alleen gaat dat ten koste van de kwaliteit van het groen op de complexen maar
in sommige situaties kan hierdoor zelfs gevaarzetting optreden.

We hebben daarom het bijgevoegd informatieblad opgesteld. Dit blad geeft voor vereni‑
gingen en individuele tuinders informatie over zaken als:
o Wanneer en onder welke voorwaarden mag een boom worden gepiant?
o Wat komt er kijken bij het planten van een boom?
. Hoe is het onderhoud van een boom goed te regelen?
. Wat is de procedure als er een wens bestaat om een boom is kappen of fors te‑
rug te Iaten snoeien?

Bij het ontwerpen van een nieuwe werkwijze was het zowel uw en onze wens om deze
zo simpel mogelijk te houden. We hebben daarom aansluiting gezocht bij de inmiddels
ingeburgerde werkwijze bij het onderhoud op de complexen waarbij de gemeentelijke
contactpersoon als intermediair optreedt.
In het informatieblad is de nieuwe procedure stapsgewijs is beschreven. Een belangrijk
voordeel van de nieuwe werkwijze is dat de RBvV niet Ianger als tussenschakel bij aan‑
vragen optreedt. Er is alleen nog een rol voor de RBvV weggelegd in haar rol als forme‑
Ie huurder van de complexen. Het gaat dan met name om handhavingsvraagstukken en
die rol is niet anders dan in de huidige situatie.

lk verzoek u het informatieblad onder de aandacht van de verenigingen en tuinders te
brengen en de informatie op uw website te plaatsen.
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Ik vertrouw erop dat ik u hiermee voldoende heb ge'l‘nformeerd.

Met vriendelijke r
/
J. Brugts - van der Heide
Hoofd Vastgoed
Stadsontwikkeling

