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Groenekan, 8 augustus 2012
Onderwerp: verzoek tot voorlopige voorzieningen om de kap van 61 bomen tegen te gaan aan de
C. de Haasweg in Bilthoven in verband met de inpassing van een benzinestation aldaar met
bijbehorende kapvergunning.
Edelachtbare Heer / Vrouwe,
Uit publicatie in het AD/UN van 4 augustus bleek ons dat er toestemming verleend is tot kap van de
betrokken bomen zonder dat er inhoudelijk is in gegaan op onze bezwaren en alternatieven van onze
stichting en andere belanghebbenden.
Uit onze doelstellingen ( www.groenekanslandschap.nl ) kunt u opmaken dat wij ons onder meer
inzetten voor bescherming van de groene contouren versus de rode, handhaving van groene zones,
versterken van ecologische verbindingszones en de aanpalende ecologische hoofdstructuur en
bescherming van het buitengebied c.a.. Een gedachtegoed waar wij trots op zijn, hooghouden en
beschermen.
Uit onze brief van 28-11-2011 blijkt onze insteek in het proces rond het groen op Larenstein. De
kapvergunning en nu geautoriseerde kap, staan daar haaks op en schaden alles waarvoor wij staan.
Reden genoeg voor ons om ons tot u te wenden en voorlopige voorzieningen te vragen. Een niet
noodzakelijke kap van 61 volwassen bomen, thans voor de behandeling van de bezwaren, is
desastreus. Juist als zou blijken dat onze bezwaren en die van anderen gegrond zijn; wat gekapt wordt
is weg en herbeplanting van dit soort bomen zou een vermogen kosten.
Wij gaan ervan uit dat u ons redelijke verzoek inwilligt en horen graag van u. De griffierechten zullen
wij na declaratie per omgaande betalen.
Met vriendelijke groet,
Frits Jansen
Voorzitter Groenekans Landschap.
Bijlagen: bezwaar van 19-7 2012 & alternatief plan
publicatie AD/UN van 4-8 2012
bekendmaking kapvergunning van 23-5 2012 in BBC
brief aan B & W van 28-11 2012

