
CDA 
Hardinxveld-Giessendam, 21 juni 2021 
 
Betreft: schriftelijke vraag ex. art. 12 Reglement van Orde  
 
Geacht college, 
 

Schriftelijke vragen over Beeldbepalende Boom stationsstraat 
 

Geacht college, 

 

Met betrekking tot het mogelijk kappen van de beeldbepalende boom aan de 

Stationsstraat wil ik de volgende vragen stellen? 

 

Allereerst constateer ik dat:  

- Op 20 mei 2021 een digitale presentatie plaats over het Voorontwerp 

Stationsstraat waarbij Blokland Bouwpartners een aanzienlijk deel van de 

presentatie verzorgde. Namens de gemeente was een ambtenaar aanwezig.  

- In een gesprek met de betreffende ambtenaar en een CDA-lid over de 

beeldbepalende boom heeft de ambtenaar aangegeven dat de kapvegunning 

zoals deze eerder voor deze boom is afgegeven, inmiddels is vervallen 

vanwege de einddatum van de vergunningstermijn.  

- De ambtenaar verder nog aangaf dat de boom, wel met moeite, verplaatsbaar 

is. Per helicopter zou zelfs een mogelijkheid zijn.  

- Tijdens de presentatie op 20 mei 2021 dezelfde ambtenaar aangaf dat er 

allerlei scenario’s met betrekking tot het kunnen behouden van de boom zijn 

afgewogen, ook in ontwerptechnische zin. Echter de conclusie van de 

verschillende afwegingen is dat de boom gekapt moet worden.  

- In eerdere beantwoording van vragen van de CU geeft het college aangeeft:  

“Verplaatsen is gezien de grootte van de boom geen optie gebleken.” 
 
 

Vervolgens mijn vragen:  
- Heeft het college kennisgenomen van het rapport “VerplantbaarheiDs 

onderzoek Plantaan Stationsstraat” van Arbor Consultancy? 

- In het rapport staat in onderdeel 5.5.1 (on)mogelijkheden: 

“Het verplanten van de boom is mogelijk, de nieuwe standplaats is vooralsnog 

niet bekend maar de opties zijn gering.” 
 

- In het rapport staat in onderdeel 5.6 Raming kosten verplanting P+R 
terrein  

“Verplanten:  
*Het verplanten van de boom, incl. palletconstructie, bronnering,  



inzet 300 Tons telescoopkraan en rollerplatform,  
wordt geraamd op het bedrag van: € 38.000,00  
*Het leveren en aanbrengen van 50 m3 bomengrond als groeiplaats,  
wordt geraamd op het bedrag van: € 3.500,00  
*Het opstellen van een verkeersplan, inzet verkeersvoorzieningen  
en verkeersregelaars, wordt geraamd op het bedrag van: € 3.000,00  
*Stelpost: leveren in aanbrengen rijplaten en schotten,  
wordt geraamd op het bedrag van: € 4.500,00  
*Totale raming: € 50.985,00  
 

- Is het college het eens met de stelling dat het verplaatsing van de boom zeker 
wel mogelijk is gezien het rapport van Arbor Consultancy? 

- Is het college het eens met de stelling dat verplaatsing van de boom vanuit 
kostenoogpunt geen optie is? 

- Is het college bereid om alsnog in te zetten op het verplaatsen van de boom 
en dat deze hierbij behorende kosten onderdeel moeten zijn van de 
ontwikkelkosten van de voorgenomen plannen op deze locatie?  

 

 

Wij zien uw antwoorden graag binnen de daarvoor gestelde termijn tegemoet. 
 
Namens de fractie van CDA, 
Wim de Ruiter 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
 


