
 

 
 
 
College van Burgemeester & Wethouders   
Gemeente Schiedam  
Postbus 1501 
3100 EA Schiedam 
 
 
 
 
Schiedam, 29 december 2014 
 
Betreft: handhavingsverzoek omgevingsvergunning A4 - dossiernummer 11RGL281 
 
 
Geacht College, 
 
Hierbij dient Milieudefensie een verzoek  tot handhaving  in, van de omgevingsvergunning van 
24 november 2011 (dossiernummer 11RGL281),  gepubliceerd in het Nieuwe Stadsblad van 30 
november 2011. Milieudefensie vindt dat de gemeente onvoldoende uitvoering geeft aan de 
door hem aan Rijkswaterstaat opgelegde herplantplicht. Het herinrichtingsplan welke in 
november 2014 werd gepresenteerd door bureau BoschSlabbers voldoet volgens 
Milieudefensie niet aan de eisen en voorwaarden van de afgegeven omgevingsvergunning. 
 
In deze omgevingsvergunning werd onder meer toestemming gegeven om aan de oostzijde 
van het talud A4 Groenoord (deelgebied 1) 1680 bomen te kappen en aan de westzijde 
(deelgebied 2) 1585 bomen.  
 
In de vergunning staat onder E.2 besluit en voorschriften, dat in deelgebied 1 een herplant 
wordt opgelegd van 1680 bomen en in deelgebied 2 een herplant van 1585 bomen. Bij de 
“overwegingen” bij de vergunning wordt duidelijk gesteld dat “Op basis van het tracébesluit, 
het IODS en het compensatieplan Rijkswaterstaat voor alle te vellen bomen 100% (1 op 1) 
compensatie zal uitvoeren.” Ook staat daarin vermeld dat “ervan uitgegaan mag worden dat 
de bomen die worden herplant een zekere kwaliteit zullen vertegenwoordigen.” In de 
algemene voorschriften bij de vergunning is te lezen: “Compensatie vindt één op één plaats en 
zo veel mogelijk op en rond het toekomstige tunneldak en rijkswegtracé…”.  
 
Bomen met een stamomtrek van 20 tot 25 cm zijn naar de mening van Milieudefensie een 
passender vervanging voor de ruim 3000 gekapte bomen dan het planten van dunne “veren”.  
 
Een boom wordt in de Bomenverordening Schiedam 2011 omschreven als: “een houtachtig, 
opgaand gewas ….., met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 25 centimeter op 1,3 
meter hoogte boven het maaiveld.” Er is geen andere beschrijving van het begrip “boom” 
terug te vinden in die bomenverordening. Ook wordt nergens gesproken over het maken van 
een onderscheid in het opleggen van herplantplicht mét en zonder plantmaat. Wel wordt de 



term “bosplantsoen” beschreven: “Aanplant van jong bos, bestaande uit hoofdzakelijk 
heesters, struiken en boomvormers”.  
 
Het planten van ”veren en bosplantsoen” komt niet overeen met het planten van “bomen” in 
de zin van de bomenverordening 2011 en is daarom in strijd met de afgegeven 
omgevingsvergunning.  
Milieudefensie verzoekt u dan ook om deze vergunning te handhaven; de compensatie met 
“veren” en boomvormers af te wijzen en daarvoor in de plaats bomen met een minimale 
stamomtrek van 20 tot 25 cm te eisen. 
 
Graag wil Milieudefensie binnen twee weken een antwoord ontvangen, daar de 
voorbereidingen voor de herplant naar verluidt in januari gaan beginnen. 
 
 
Hoogachtend, 
Fred van der Drift, namens Vereniging Milieudefensie 
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010-4737493 
 
 
 
 
NB: U krijgt nog de machtiging van het bestuur en de statuten van onze vereniging.   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


