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Onderwerp

Bomenkap en herinrichting Weegje
Geacht bestuur,
Allereerst excuus voor het verlate antwoord op uw brief van 24 november 2020. Uw brief was bij
onze postkamer niet bekend. Pas na uw signaal en het door u mailen van genoemde brief is deze
brief pas enkele weken geleden bij ons binnengekomen. Wij hebben niet kunnen achterhalen wat
er in het proces verzenden en ontvangen op onze postkamer mis kan zijn gegaan.
In uw brief geeft u aan in te kunnen stemmen met de realisatie van de voor de scheepvaart
noodzakelijke zichtlijnen door het kappen van bomen in recreatiegebied ‘t Weegje. U stelt
daaraan de volgende voorwaarden:
1. De uitvoering van de bomenkap vindt pas plaats aan het einde van de levensduur van de
bomen in kwestie.
2.
3.
Bezoekadres

Een toereikend compensatieplan voor ’t Weegje.
U wenst toestemming voor de aanleg van een wandelbrug nabij de huidige kano
overdraagplaats.

Zuid-Hollandplein 1
2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dichtbij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Voor de restlevensduur van de bomen geeft u aan dat uw deskundigen verwachten dat de
restlevensduur van de bomen ongeveer 5 jaar bedraagt. De provincie heeft de bomen ook laten
beoordelen door een deskundige. Met name de populieren langs de Gouwe hebben naar
verwachting een wat langere levensduur dan 5 jaar. De provincie vindt een langere termijn dan 5
jaar te lang om het veiligheidsknelpunt op te lossen. De provincie wil graag over 5 jaar haar plan
uitvoeren. Ik stel voor om hier op ambtelijk niveau nog nader van gedachten over te wisselen.
Ik begrijp uit uw brief dat u in kunt stemmen met het gepresenteerde concept herinrichtingsplan.
U geeft wel aan dat u specifiek aandacht wilt voor nieuwe aanplant die de functie van de te
kappen bomen overneemt. Het gaat hierbij om het belemmeren van het zicht op het
bedrijfsterrein Goudse poort. Dat kan ik toezeggen. Overigens zullen wij met uw organisatie de
diverse belanghebbenden bij de herinrichting van t Weegje op een later moment nog consulteren.
Dat kan nog leiden tot aanpassingen van het huidige concept plan, zeker indien de
uitvoeringstermijn een aantal jaren opschuift.
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Ik kan instemmen met de realisatie van een wandelbrug op de door u voorgesteld locatie.
Uitgangspunt daarbij is dat u de kosten aanleg van deze brug betaalt. Onderdeel van de te
maken afspraken is wie de uitvoering van de werkzaamheden (inclusief aanleg brug) begeleid.
Het is nu eerst noodzakelijk om met elkaar te bepalen of de door de provincie gewenste
uitvoeringstermijn van 5 jaar haalbaar is. Zodra daarover helderheid bestaat, ben ik met u van
mening dat sluitende afspraken gemaakt moeten worden met uw organisatie over het te
doorlopen participatieproces, de planning (inclusief uitvoering) en een goede rol en taakverdeling
bij voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.
Graag gaan wij hier met u, in eerste instantie ambtelijk, het gesprek over aan.

Hoogachtend,

drs. J.N. (Jeannette) Baljeu
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