Beantwoording raadsvragen CDA -mw. N. Scheffers – van Vuuren
Raadsvragen per email d.d. 31 oktober 2018
1. Sommige Tuilenaren hebben moeite met de bouw van een huis op het perceel aan de Haarstraat
in Tuil. Klopt het dat daar een huis gebouwd kan worden?
Beantwoording:
Voor het perceel aan de Haarstraat 8 te Tuil heeft een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage
gelegen van 29 juni 2018 - 8 augustus 2018. Voor de plannen is een negatief advies afgegeven door
het Waterschap. Tevens hebben verschillende omwonenden een inspraakreactie gegeven op het
voorontwerp bestemmingsplan. Het initiatiefnemer zal eerst overeenstemming moeten bereiken met
het waterschap voordat er vervolgstappen gezet kunnen worden waarbij dan tevens ingegaan zal
worden op de inspraakreacties van de omwonenden.
Aan het voornemen om mee te werken aan dit initiatief heeft de gemeenteraad in 2016 haar
instemming gegeven.
Het doel van dit bestemmingsplan is om de bouw van een markante en robuuste woning mogelijk te
maken. Indien hiervoor geen overeenstemming bereikt kan worden met het waterschap kan dit plan
niet doorgaan. Dit zal vermoedelijk ook de conclusie worden indien het plan zo aangepast moet
worden dat daarmee de oorspronkelijke uitgangspunten (de bouw van een robuuste en markant
gebouw / kasteel anno nu) teniet gedaan worden.
2. Mogen de knotwilgen aan de Haarstraat op het gebied Klingelenberg in Tuil zomaar gerooid
worden?
Beantwoording:
Er is een resultaat (zie onderstaande reactie vanuit de AVRI), maar nog geen 100% duidelijkheid.
De grote wilgen op het terrein zijn kapvergunninplichtig en er is tot op heden voor dit perceel geen
kapvergunningaanvraag beoordeeld door Avri. Het raadslid/ burgercommissielid kan zelf besluiten
of ze contact met deze mensen op wil nemen om ze te wijzen op de vergunningplicht, maar de
gemeente kan dit ook doen. Graag vernemen we haar keuze.
Allereerst de kanttekening dat we niet precies weten welke knotwilgen gekapt zouden worden, er staan
twee grote wilgen in het midden, maar ook kleinere langs de kant.
Naar schatting hebben de grote wilgen (maar dit zijn geen knotwilgen, maar gewone wilgen) een omtrek
groter dan 90 cm en kapvergunningsplichting conform APV. Voor de kleinere langs de rand van het perceel
is dit twijfelachtig.
Helaas konden ze niet met een meetlint bij de komen.
Het is een onduidelijke situatie. Er is verdenking van mogelijk voornemen tot kap. We weten niet welke
bomen het betreft. Formeel kan je dus niets.
Wat je in dit geval kunt doen is de eigenaar van het perceel wijzen op de vergunningsplicht, omdat het
perceel grotendeels binnen de bebouwde kom Boswet ligt.
Je kunt dit doen op basis van geluiden die vanuit de maatschappij vernomen zijn.
In principe kan iedereen dit doen, ook verontruste bewoners of iemand van de gemeente.
Avri kan dit ook doen, maar het komt denk ik sterker over bij de eigenaar als de gemeente dit doet
(misschien wel het raadslid/ wethouder zelf?).
Op basis van de gegevens die ik nu heb, weet ik niet wie de eigenaar is.

