Belangenvereniging Voorhof II West
Postbus 429, 2600 AK Delft
www.voorhof2west.nl

Burgemeester en wethouders van Delf
Postbus 78
2600 ME DELFT
Delf, 28 oktober 2017
Betref: zienswijze op de aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 6 bomen i.v.m.
het inrichten van een bouwplaats voor het realiseren van de AH-Locatie fase 2 (bouw woontoren) aan
de Martinus Nijhofflaan 2624 ER nr. 1, gepubliceerd in het gemeenteblad nr. 172336 van 5 oktober
2017.

Geacht college,

Het behoud van het groen in haar wijk is één van de speerpunten van het beleid van de
Belangenvereniging Voorhof II West. Daarom is zij zeer kritisch op vergunningsaanvragen voor het
kappen van bomen. Indien het kappen van bomen echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld wegens ziekte of
het oprichten van een bouwwerk of het realiseren van een nieuwe infrastructuur op de plaats van de
boom (bomen) zelf, vervalt haar bezwaar maar wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat voor elke
gekapte boom een nieuwe wordt herplant op, of zoveel mogelijk nabij de plaats waar de boom heef
gestaan. Als dit niet mogelijk is dan dienen de bomen elders in de wijk worden geplant.
Eerder (In augustus 2015) is een omgevingsvergunning aangevraagd voor nagenoeg dezelfde
bomenkap als thans het geval is, zij het dat het toen om 7 bomen ging in plaats van de 6 nu. Bij brief
van 17 september 2015 heef de belangenvereniging uw college het volgende medegedeeld: “Voor
de 7 bomen die aan de oostzijde van AH-Locatie fase 2 (toekomstige woontoren) staan, lijkt de
noodzaak tot kap evenmin aanwezig, omdat de woontoren zelf niet op de plaats van deze bomen
komt te staan. In verband met het vorenstaande verzoekt de belangenvereniging u om nog eens zeer
kritisch na te gaan of de kap van de 7 bomen in fase 2 wel echt nodig is.” Omdat de beoogde bouw
van fase 2 (woontoren) toen nog niet aan de orde was, heef de aanvrager de
omgevingsvergunningaanvraag voor het kappen van die 7 bomen ingetrokken.
De belangenvereniging is onlangs over de thans voorliggende aanvraag voor de kap van 6 bomen
geïnformeerd door de projectleider van ProAktief van fase 2 (bouw woontoren AH-lokatie). De
projectleider heef daarbij aangegeven dat de kap van de 6 bomen nodig is voor het inrichten van een
bouwplaats ten behoeve van het kunnen aanvoeren van de materialen die nodig zijn voor het
bouwen van de woontoren. Hij heef daarbij aannemelijk gemaakt dat er in de directe omgeving geen
alternatieve ruimte voor de bouwplaats beschikbaar is.
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Gelet op de door de aanvrager gegeven toelichting heef de belangenvereniging geen bezwaar tegen
het verlenen van de aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van de 6 bomen, onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat na het gereedkomen van de woontoren voor elke gekapte boom een
nieuwe volwassen boom op deze bouwplaats wordt aangeplant.

Hoogachtend,
De Belangenvereniging Voorhof II West,

(w.g.) L.M.C. Bedaux, voorzitter
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