
Goedenavond,  
  
bij deze willen wij graag een aanvraag doen voor een actualiteitendebat. 
  

De Partij voor de Dieren en de Stadspartij vragen een actualiteitendebat aan naar aanleiding van het 
feit dat er in het kader van het project Upgrade Zernikelaan maar liefst 92 volwassen bomen gekapt 
moeten worden, om op die plaats een gecombineerd fietspad/voetpad aan te leggen.  Alhoewel een 
en ander strikt  gezien volgens de regels is verlopen, was het voor raadsleden en betrokkenen niet 
duidelijk dat er zoveel bomen gekapt moesten worden. Ook is het niet duidelijk of er geen 
alternatieven zijn. Beide fracties willen dat de kap wordt opgeschort.  

1. Wethouder: was u op de hoogte en sinds wanneer van deze BEA? Wanneer is deze in 
het college besproken?  

2. Indien u niet op de hoogte was van deze BEA, zoals afgeleid kan worden uit de 
technische informatie, omdat deze conform de regels met betrekken tot het 
vaststellen van BEA’s, dat u wel op de hoogte zou moeten worden gebracht over 
BEA’s die door VTH zijn vastgesteld? En wel door het college worden vastgesteld? Of 
op zijn minst op de hoogte gebracht?  

3. Daarnaast is de Raad, conform ditzelfde mandaat, niet geïnformeerd over de kap van 
dit grote aantal bomen. Wanneer vindt u dat de Raad wel moet worden 
geïnformeerd? Wanneer vindt u dat u gebruik dient te maken van uw actieve 
informatieplicht jegens de Raad, bij welk aantal bomen bijvoorbeeld?  

4. Bent u zich bewust van de gevoeligheid die het kappen van zoveel bomen met zich 
meebrengt, zowel in de Raad als bij onze burgers?  

5. Bent u bereid om de Raad bij de kap van tien bomen of meer (of minder) de Raad 
actief te informeren?  

6. Op welke wijze wisten belanghebbenden zoals gebruikers van het Zernike terrein van 
dit plan?  

7. Bent u bereid om de kap op te schorten teneinde te kijken naar alternatieven waarin 
de bomen gespaard blijven?  

  
Met vriendelijke groet,  
  
Kirsten de Wrede  
Partij voor de Dieren 

  
Mariska Sloot  
Stadspartij  
 


