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Aan
de heer F.B.L. van der Meer
van fractie GroenLinks

p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 5 juli 2022
Ons kenmerk 2022-0109129
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake linde Sterrenburg

Geachte heer Van der Meer,

Bij brief van 2 juni 2022, bij ons ingekomen op 2 juni 2022, heeft u op grond van
artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens de 
fractie GroenLinks vragen gesteld inzake het verplaatsen van een lindeboom in 
Sterrenburg.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Is de in de column opgenomen feitelijke informatie juist?
Meer specifiek:
a. Is/was er voor het verplaatsen van deze boom en voor de 

voorbereidende handelingen een vergunning nodig?
b. Is er een verplaatsingsvergunning afgegeven? Zo ja, wanneer?
c. Klopt het dat er geen vergunning voor het aanbrengen van de 'kist' 

is gegeven?
d. Is het juist dat de ontwikkelaar (of iemand anders) de 'kist' wel heeft 

laten aanbrengen? Zo ja, wanneer?
e. Is het juist dat bezwaren van De Bomenridders en omwonenden 

hiertegen niet in behandeling zijn genomen? Is de in de column 
genoemde reden daarvoor gehanteerd?

f. Is het juist dat u de Bomenridders en omwonenden (en anderen?) 
vorig jaar hebt verzekerd dat het met de verplaatsing wel goed zou 
gaan?

g. Is de boom dood?
Voor zover de informatie in de column onjuist is, wat is dan de correcte 
informatie?

Antwoord De informatie die in de column is opgenomen is onjuist. 
a. Voor de voorbereidende handelingen en het verplaatsen van de 

boom is een vergunning nodig. 
b. Ja, de verplaatsingsvergunning is verleend op 25 maart 2021.
c. Het plaatsen van een 'kist' is een bij ons onbekende 

behandelmethode en is dan ook niet gebruikt. Omdat er geen 'kist' is
aangebracht is er ook geen vergunning voor een kist aangevraagd of
verleend. De behandelmethode met een 'kist' is bij 
bomenspecialisten niet bekend of gangbaar als methode. De boom is
in de voorbereiding rondgegraven en er heeft wortelsnoei plaats 
gevonden. Van de vrijgekomen grond is een aardewal gemaakt 
waardoor water direct op de kluit komt. In een later stadium is een 
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kunststof gietrand aangebracht waardoor meer water gegeven kon 
worden aan de boom.

d. Niemand heeft een 'kist' laten aanbrengen.
e. Bezwaren van bewoners en belanghebbenden worden altijd door de 

gemeente in behandeling genomen. Het genoemde bezwaar over 
een 'kist' is niet bekend. Ook de in de column genoemde reden 
herkennen we niet; de 'kist' bestaat immers niet. 

f. De voorbereiding en verplaatsing van de boom is vorig jaar 
uitbesteed aan gerenommeerde bomenspecialist Copijn. De boom 
heeft maximale extra aandacht en professionele verzorging 
gekregen. Richting bewoners zijn hierover geen toezeggingen of 
uitspraken gedaan.

g. We hebben de boom, ondanks de extra zorg, helaas niet kunnen 
behouden.

De correcte weergave van het proces en de afweging is dat:
- voor het verplaatsen van de Japanse linde een vergunning is 

aangevraagd en is verleend op 25 maart 2021;
- voor de voorbereiding en de verplaatsing gerenommeerde 

bomenspecialist Copijn is ingeschakeld;
- het proces met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is uitgevoerd en 

daar waar specialistische kennis benodigd was deze is ingehuurd;
- er alles aan gedaan is de verplaatsing van de boom goed te laten 

verlopen en de boom in goede gezondheid te houden;
- er recent door de gemeentelijk adviseur groen is geconstateerd dat de

boom niet meer leefde, maar dat er geen sprake kan zijn van 
moedwillige verwaarlozing of vergiftiging van de boom, omdat uit alle 
gegevens blijkt dat optimale verzorging heeft plaatsgevonden;

- soortgelijke, op onbekende stam geënte lindes, over het algemeen 
een minder lange levensduur kennen;

- bomenspecialist Copijn heeft vanaf voorjaar 2021 een aantal 
beproefde maatregelen genomen om de boom voor te bereiden op 
verplaatsing. Gebruikelijk is om een boom gedurende het gehele 
groeiseizoen vier keer te controleren. Voor de linde is dit vorig jaar 
negen keer geweest alle keren is er extra gesnoeid en is de boom 
extra gevoed. In 2022, dit jaar, is dit al zes keer geweest;

- de eindconclusie van de gemeentelijke adviseur groen is dat de 
doodsoorzaak waarschijnlijk in een combinatie van factoren zit en in 
dit geval een kwestie van een ongelukkige samenloop oftewel "botte 
pech" is.

Vraag 2. Hoe beoordeelt u, terug kijkend de gang van zaken? Wat zou u in de 
toekomst anders doen bij verplaatsing van bomen, ingrepen zonder de 
vereiste vergunning en bezwaren daartegen?

Antwoord Gezien de antwoorden bij de vorige vragen is het proces met betrekking
tot de boom en bezwaarmakers zeer zorgvuldig verlopen. Vooralsnog 
zijn er geen lessen te trekken, tenzij onderzoek naar de oorzaak van de 
dood van de boom nieuwe inzichten biedt.

Van ingrepen zonder vereiste vergunning is geen sprake. De 
omwonenden zijn gedurende het gehele proces van voorbereidingen en 
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planproces intensief betrokken bij de participatie; de bezwaren van 
omwonenden zijn behandeld en betrokken in de planvorming.

Vraag 3. Bent u bereid het verlies van deze Linde in de directe omgeving te 
compenseren? Zo ja op welke wijze?

Antwoord Zoals aan alle betrokkenen al bekend is gemaakt, is de ontwikkelaar 
bereid de linde in de directe omgeving compenseren.

Vraag 4. In hoeverre zijn de kosten daarvan op de ontwikkelaar te verhalen en/of 
het de facto door de ontwikkelaar bespaarde bedrag terug te vorderen?

Antwoord De genoemde kosten waren al voor rekening van de ontwikkelaar. De 
voorbereidingen en behandeling van de boom en de inzet van 
boomspecialist Copijn zijn in het afgelopen jaar kostbare activiteiten 
geweest voor de ontwikkelaar. De uiteindelijke verplaatsing maakt 
slechts een klein deel uit van de totaalkosten. Voor ontwikkelaar levert 
het verloren gaan van de boom geen winst maar juist verlies op. Er is 
geen sprake van besparing. Ook verhalen van kosten is niet aan de 
orde.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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