
 

 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 

 

 

Fractie: GroenLinks 

Naam: Hylke Hekkenberg 

Onderwerp: Ongewenste bomenkap in tuinen Mercatus 

Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

Van een aantal huurders van Mercatus hebben wij te horen gekregen dat er 

onaangekondigd bomen worden omgekapt in hun achtertuin. Mercatus geeft aan een 

regel te handhaven waarin wordt aangegeven dat een boom minimaal een meter van de 

perceelgrens af moet staan. 

Jarenlang heeft Mercatus toegestaan dat er bomen in de tuinen binnen deze meter grens 

groeiden. Veel van de bomen die nu gekapt worden staan er dan ook al jaren, ze zijn bij 

het uitzicht gaan horen en vormen voor bewoners een verrijking van de omgeving. 

 

De gemeente heeft in haar beleidsplannen opgenomen dat bewoners zoveel mogelijk 

zeggenschap hebben over hun directe leefomgeving, waarbij de invloed het grootst is op 

buurtniveau. Ook onderstreept het college het belang van een groene omgeving. 

 

Wij zijn van mening dat de wijze waarop Mercatus de metergrens op dit moment is gaan 

handhaven, geen recht doet aan de wens van de bewoners en tot kwalijke situaties leidt. 

Handhavingsregels zijn naar ons idee opgesteld om onwenselijke situaties te voorkomen 

en te verhelpen. Wij vinden dan ook dat er een onwenselijke situatie ten grondslag moet 

liggen aan de keuze om een boom uit iemands tuin te verwijderen, bijvoorbeeld wanneer 

er door buren overlast wordt ervaren.  

 

Vragen: 

 

− bent u er van op de hoogte dat Mercatus de metergrens is gaan handhaven? 

Antwoord 

Nee. 

 

− bent u er van op de hoogte dat er onder huurders onvrede is over het kappen van 

de bomen en de gebrekkige communicatie hierover vanuit Mercatus? 

Antwoord 

Nee. 

 

− bent u met ons van mening dat deze situatie onwenselijk is en hiermee geen recht 

wordt gedaan aan de wens van bewoners? 

Antwoord 

Hier ligt geen rol voor de gemeente, dit is een zaak tussen de huurders en 

verhuurder. 

 

− bent u met ons van mening dat bewoners invloed dienen te hebben op hun directe 

leefomgeving en daarmee al helemaal op hun eigen tuin?  

Antwoord 

Zie vorig antwoord. Mercatus zal als verhuurder in de huurovereenkomst 

met de bewoner ook regels hebben opgenomen over het 

groen(onderhoud) in de tuinen. 

 

 

 



− bent u bereid om hierover met Mercatus in gesprek te gaan? 

Antwoord 

Het college ziet hier geen rol weggelegd voor de gemeente. Dit is echt 

een zaak van Mercatus. 

 

− bent u bereid om Mercatus te verzoeken het ongewenst weghalen van bomen stil 

te leggen en alleen te handhaven in geval er daadwerkelijk overlast wordt 

ervaren? 

Antwoord 

Dit is wettelijk niet mogelijk. De gemeente heeft geen zeggenschap over 

bomen op particuliere terreinen. 

 


