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Delft, 24 november 2016
Betreft: Zienswijze op de aangevraagde omgevingsvergunning voor het kappen van 5 bomen op de
parkeerplaats voor het flatgebouw Aart van der Leeuwlaan nrs. 16-206 in Voorhof met herplant van
3 bomen.

Geacht college,
Het behoud van het groen in haar wijk is één van de speerpunten van het beleid van de
Belangenvereniging Voorhof II West. Haar belangengebied wordt begrensd door de Martinus
Nijhofflaan, de Prinses Beatrixlaan, de Kruithuisweg en de Voorhofdreef.
Daarom is zij zeer kritisch op vergunningsaanvragen voor het kappen van bomen in de wijk. 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 onderhavige kap is aangevraagd voor het opknappen van het parkeerterrein. De wortels van de
desbetreffende bomen drukken het straatwerk op, waardoor auto’s kunnen worden beschadigd.
Bovendien staan de bomen ter plaatse te dicht op elkaar om tot volle wasdom te kunnen komen. En
krijgen de stuiken daardoor te weinig licht.
De belangenvereniging heeft geconstateerd dat er een verschil zit tussen het aantal te kappen en
terug te plaatsen bomen volgens de aanvraag en volgens uw brief van 3 oktober 2016 aan de
bewoners van de flat. In de aanvraag gaat het om 5 te kappen bomen en 3 te herplanten bomen en
uw brief om 6 bomen en 2 terug te plaatsen bomen.
De belangenvereniging heeft gelet op de redenen tot kap geen bezwaar tegen het kappen van de
bomen onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat er voor iedere gekapte boom één boom wordt
herplant in de directe omgeving van de gekapte bomen of bij gebrek aan ruimte elders in de wijk.
Gaarne verneemt de belangenvereniging van u waar de herplant (elders) zal plaatsvinden

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

