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Geacht college, 
 
Namens de fractie van de ChristenUnie stel ik u, op grond van artikel 42 van de 
organisatieverordening van de gemeenteraad, enkele vragen over het verleggen van het bospad 
ter hoogte van de Paalhoeveweg in Kootwijk. 
 
Op 9 oktober 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Paalhoeve l vastgesteld, 
inclusief het amendement waarin benoemd wordt dat het bospad openbaar toegankelijk moet 
blijven.  
 
Nu heeft projectontwikkelaar Vastbouw een omgevingsvergunning aangevraagd, en die is door 
het college verleend, om het bospad te verleggen tot de grens van het perceel. Het verlegde 
bospad wordt smaller, er komen enkele scherpe bochten in en er zullen bomen gekapt moeten 
worden. Als gevolg hiervan kan het pad niet meer gebruikt worden als ruiterpad. Dit alles is niet 
in lijn met het raadsbesluit. 
 
Het huidige bospad is vrij toegankelijk voor wandelaars, fietsers en ruiters met aanspanning. 
Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 
 
1. Is het college met ons van mening dat het verlegde bospad ook vrij toegankelijk moet zijn 

voor wandelaars, fietsers en ruiters? 
2. Is het college er van overtuigd dat een pad van 1.50 breed met 2 haakse bochten voldoet aan 

deze voorwaarde? 
 
Burgerparticipatie.  
In de Dorpsvisie van Kootwijk wordt benoemd dat wandel-, fiets- en ruiterpaden verbeterd of 
uitgebreid moeten worden. De omwonenden hebben een zienswijze ingediend op de 
omgevingsvergunning om het verlegde pad breder te maken, zoals het huidige pad nu ook is, en 
zonder scherpe bochten. 
3. Op welke wijze heeft het college bij het verlenen van de vergunning rekening gehouden met 

de dorpsvisie? 
 
Omwonenden 

Bij het verlenen van omgevingsvergunningen is betrokkenheid van omwonenden belangrijk. 
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? 
  



 

 

Aantasting groen 
De ChristenUnie is van mening dat we zuinig moeten zijn op ons groen, zeker als het gaat om 
bomen. Bomen vervullen een belangrijke rol als het gaat om het opnemen van CO2 en om 
landschappelijke uitstraling. Bomen groeien echter langzaam. 
5. Is het college zich er bewust van dat als het bospad verlegd wordt, volgens de vergunning, 

er verschillende bomen gekapt moeten worden? Wat doet de initiatiefnemer om dit te 
compenseren? 

 
De ChristenUniefractie ziet uit naar spoedige beantwoording van de vragen. Bij voorbaat dank. 
 
Met vriendelijke groet namens de fractie van de ChristenUnie, 
Jaap van den Top 
 
 
 
 


