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

Burgemeester en wethouders van Delft
Postbus 78
2600 ME DELFT
Delft, 17 september 2015
Betreft: twee zienswijzen, t.w.:
1. Zienswijze op de aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 24 bomen i.v.m.
het bouwrijp maken van de AH-Locatie deel 1 aan de Martinus Nijhofflaan, gepubliceerd in
de Delft op Zondag van 23 augustus 2015.
2. Zienswijze op de aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 7 bomen i.v.m.
het bouwrijp maken van de AH-Locatie deel 2 aan de Martinus Nijhofflaan, gepubliceerd in
de Delft op Zondag van 23 augustus 2015.

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 weginfrastructuur 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 heeft gestaan.
De belangenvereniging kan in het onderhavige geval niet goed beoordelen of alle 24 bomen ook
daadwerkelijk moeten worden gekapt voor het bouwrijp maken van de AH-Locatie fase 1, en alle 7
bommen ook daadwerkelijk moeten worden gekapt voor het bouwrijp maken van de AH-Locatie fase
2. Zij heeft daar haar ernstige twijfels over.
Het kappen van de 12 bomen die aan de noordgevel van de nieuwe AH-Locatie fase 1 langs de
Martinus Nijhofflaan staan is niet noodzakelijk, omdat op de plaats van deze gezonde bomen geen
bouwwerken komen te staan en voor zover kan worden nagegaan er ook in de weginfrastructuur ter
plaatse geen wijziging zal worden aangebracht die het kappen noodzakelijk maakt.
Uit nader informatie is gebleken dat de Dichtersweg wordt verlegd naar en direct langs de oostzijde
van de AH-Locatie fase 1 en dat het parkeerterrein van de Leeuwenhofflat ter plaatse onveranderd
intact blijft. Daardoor is de kap van de 4 bomen op het parkeerterrein van de Leeuwenhofflat langs
de verlegde Dichtersweg niet noodzakelijk.
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Tegen de kap van de overige 8 bomen ten behoeve van fase 1 heeft de belangenvereniging geen
bezwaar, omdat er 7 bomen op de plaats van het te realiseren gebouw in fase 1 staan en 1 boom op
of te dicht langs de rijbaan van de nog te verleggen Dichtersweg staat.
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 door haar hiervoor nader aangegeven 16 (12 + 4) bomen in fase 1 en de 7
bomen in fase 2 wel echt nodig is.
De belangenvereniging is van oordeel dat in beide aanvragen een veel te algemene reden voor de
kap van deze bomen wordt aangegeven, namelijk het bouwrijp maken van de AH-Locatie fase 1 en
fase 2. Daarom ontvangt de belangenvereniging gaarne van u gaarne een meer gepreciseerde en
beter onderbouwde reden voor de kap van de 16 genoemde bomen in fase 1 en de 7 bomen in fase
2. Daaruit zal duidelijk moeten blijken waarom deze bomen moeten worden gekapt, ondanks het feit
dat er op de plaats van die bomen geen bouwwerk(en) en/of weginfrastructuur komt.
Zolang u deze reden niet aan haar kenbaar heeft gemaakt, heeft de belangenvereniging ernstige
bezwaren tegen de kap van deze 23 gezonde bomen (16 in fase 1 en 7 in fase 2). Het behoeft geen
betoog dat hoe meer bomen er kunnen worden gespaard, des te beter dat voor het bomenbestand
ter plaatse is.
De belangenvereniging ziet uw reactie graag spoedig tegemoet, zodat zij haar definitieve standpunt
snel daarna aan u kenbaar kan maken.

Hoogachtend,
De Belangenvereniging Voorhof II West,

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