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Geachte heer Van den Top,

Op 28 september 2020 heeft u, op grond van artikel 42 van de Organisatieverordening 
van de gemeenteraad, schriftelijk vragen gesteld over de verleende 
omgevingsvergunning voor het verleggen van een bospad in Kootwijk. Graag 
beantwoorden wij uw vragen als volgt: 

Vraag 1: Is het college met ons van mening dat het verlegde bospad ook vrij toegankelijk 
moet zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters?

Antwoord: Ja, het verlegde bospad moet toegankelijk zijn voor wandelaars, fietsers en 
ruiters.

Vraag 2: Is het college er van overtuigd dat een pad van 1,50 meter breed met 2 haakse 
bochten voldoet aan deze voorwaarde?

Antwoord: Ja, een bospad met een minimale breedte van 1,50 meter (maar op veel 
plekken breder) is toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters. Anders wordt het als 
het pad ook toegankelijk moet zijn voor menners maar een dergelijke bepaling is middels 
het amendement niet in het bestemmingsplan terecht gekomen.

Vraag 3: Op welke wijze heeft het college bij het verlenen van de vergunning rekening 
gehouden met de dorpsvisie?

Antwoord: Bij het verlenen van de vergunning is geen rekening gehouden met de 
dorpsvisie. Er is sprake van een zogenaamde ‘gebonden beschikking’. Dit betekent dat 
alleen getoetst mag worden aan een aantal wettelijk vastgelegde bepalingen. Naast het 
Bouwbesluit en de Bouwvergunning gaat het om welstand en het bestemmingsplan. De 
eerste drie spelen niet of nauwelijks een rol bij het omleggen van het pad. Het 
bestemmingsplan biedt tenslotte de mogelijkheid het bospad te verleggen 
(Bestemmingsplan Buitengebied 2012, geconsolideerde versie, artikel 34.1, lid 1 onder 
d) en daarvan is gebruik gemaakt. Daarnaast wordt in het beeldkwaliteitplan, waarnaar 
verwezen wordt in de voorwaardelijke verplichting al melding gemaakt van het omleggen 
van het pad in oostelijke richting. 

Vraag 4: In hoeverre zijn de omwonenden door de projectontwikkelaar en de gemeente 
betrokken geweest bij de plannen en de vergunningverlening om het bospad om te 
leggen?



Blad 2 

Antwoord: Vanuit de gemeente zijn omwonenden niet actief geïnformeerd. Wel zijn 
vragen beantwoord en is op verzoek informatie verstrekt. Welke acties de ontwikkelaar 
al dan niet heeft ondernomen over dit concrete punt zijn ons onbekend. Wel is er in het 
kader van de bestemmingsplanprocedure (en daarvoor) regelmatig informatie 
uitgewisseld en gesproken met omwonenden, onder andere over de ruiterpaden. 

Overigens leent een aanvraag voor een omgevingsvergunning zich in onze ogen niet 
voor bespreking met omwonenden. Dit vanwege het gebonden karakter van de aanvraag 
(zie ons antwoord op vraag 3). 

Vraag 5: Is het college zich er van bewust dat als het bospad verlegd wordt, volgens de 
vergunning er verschillende bomen gekapt moeten worden? Wat doet de initiatiefnemer 
om dit te compenseren?

Antwoord: Op de situatietekening is het verlegde bospad als rechte lijn getekend. In 
werkelijkheid zal het pad slingerend door de bosstrook worden gerealiseerd om 
bestaande bomen heen en zo dicht mogelijk langs de kadastrale grens gelegd worden 
om bestaande bomen heen. Derhalve is de kap van bomen niet aan de orde en dus ook 
niet vergund. Ook is er geen compensatie nodig. 
Naar verwachting draagt de omlegging van het pad bij aan het herstel en de ontwikkeling 
van de waarden, omdat voorafgaand aan de aanleg achterstallig onderhoud in de 
bosstrook wordt weggewerkt, gestort afval, betonnen palen en verhardingsmateriaal 
worden verwijderd en afgevoerd, aanwezige boomstobben, dode bomen en dood 
takmateriaal in de bosstrook worden verwerkt ten behoeve van fauna en flora en in het 
plantseizoen een aanvullende beplanting wordt uitgevoerd van met name 
ondergroeisoorten.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders,

H.F.B. van Steden dr. J.W.A. van Dijk
secretaris burgermeester 

Bijlage: Situatietekening en doorsnedes
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