VERZOEK STELLEN VAN VRAGEN VOOR VRAGENUUR
Van:
Ontvangen:

Raadslid H. Stevelink
17 april 2020

Onderwerp: Bomenkap Delmaweg\Voshaarsweg

Aan de voorzitter van de raad,
De raad van de gemeente Tubbergen in vergadering bijeen d.d. 20 april 2020
Vragen gericht aan: het college van B&W
Naar aanleiding van een krantenartikel in de Tubantia van donderdag 6 april 2020 over kap van oude
eiken aan de Delmaweg \Voshaarweg werd een verwijzing gemaakt richting het CDA.
Het CDA staat voor behoud van ons coulisselandschap en gedegen onderhoud hiervan.
De aandacht voor natuurinclusieve landbouw neemt de laatste jaren sterk toe, met respect voor
bodem, biodiversiteit, milieu en landschap. We vinden daarom ook dat lokale stakeholders en experts,
zoals boeren, overheden en maatschappelijke organisaties moeten samenwerking voor een breed
draagvlak voor behoud en onderhoud van ons coulissen landschap met de samenleving in onze
gemeente. Het CDA heeft rentmeesterschap hoog in het vaandel staan.
Nu bereiken ons berichten dat voor het kappen van 13 eiken aan de Delmaweg\Voshaarweg de
provincie Overijssel het bevoegd gezag is voor het verlenen van de benodigde toestemming. Dit roept
bij ons een aantal vragen op:
1
2
3
4

Klopt het dat de Provincie bevoegd gezag is voor de kap en vergunningverlening van deze 13
eiken?
Welke rol of bevoegdheden heeft de gemeente Tubbergen hierin?
Wie gaat over de handhaving als het gaat om hergroei-of herplantplicht?
Wat is de status van de Landschapdeal waar de wethouder eerder over heeft gesproken, waar
alle maatschappelijke partners (landbouw, overheden en maatschappelijke organisaties) over
behoud landschap en onderhoud willen samenwerken?

Toelichting:
Zie vorenstaande.

Ondertekening en naam:
Namens de fractie
H. J. Stevelink

Wijze van melden van het stellen van een vraag tijdens het vragenuur: Het lid van de raad dat tijdens het
vragenuur vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van
de vergadering bij de voorzitter.

