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Middelburg, 4 mei 2022
Geachte heer
Naar aanleiding van uw verzoek van 13 april 2022 tot het verstrekken van informatie op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), ons kenmerk 142794, berichten wij u als volgt.
U verzoekt om ‘Een afschrift van al het schriftelijk vastgelegde betreffende overleggen en de
motivatie omtrent het verwijderen van ca. 25 stuks bomen, op of medio 21 februari 2022 aan
de noord en zuidzijde, een klein deel binnen en grotendeels buiten de bebouwde kom van
Kuitaart’.
Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Dat betekent dat uw
verzoek behandeld zal worden binnen de kaders van die wet. Uw verzoek is bij ons
ontvangen op 13 april 2022 en is aan te merken als een verzoek om informatie als bedoeld in
artikel 4.1 van de Woo. Op uw Woo-verzoek dient op basis van artikel 4.4, eerste lid, van de
Woo, zo spoedig mogelijk, doch binnen vier weken geregeld vanaf de dag waarop het
verzoek is ontvangen, te worden beslist. Dat betekent dat de uiterste datum voor de
beslissing 11 mei is.
Met dit schrijven ontvangt u het besluit op uw Woo-verzoek.
Wij interpreteren uw Woo-verzoek als volgt. U vraagt de provincie om van 27 gerooide essen
langs de provinciale weg N689 Hulsterweg, nabij de entree van Kuitaart informatie van
vastgestelde overleggen en de motivatie beschikbaar te stellen.
De locaties van de gerooide bomen langs de N689 Hulstweg, tussen hm 1,85 en hm 2,1 en
tussen hm 3,15 en hm 3,3, omvatten minder dan 20 bomen in de rij en zijn ingevolge van
artikel 1.1b Wet Natuurbescherming niet beschermd. Hiervoor is dus geen kapmelding vereist
aan de Provincie Zeeland. Ook heeft de provincie zich ingevolge van artikel 4.3 Wet
Natuurbescherming niet te houden aan de herplantplicht. Om deze redenen was er vanuit
diverse beleidsvelden geen aanleiding om documenten op te maken en vast te leggen. Dit
betekent dat wij niet aan uw Woo-verzoek kunnen voldoen, omdat er geen documenten zijn.
Uw Woo-verzoek wordt daarom afgewezen. Wij zullen u wel een toelichting geven op waarom
de bomen zijn gerooid.
Deze bomen zijn gerooid in het kader van het project “Veilige inrichting bermen 2019-2023,
Provincie Zeeland”, waarbij de provincie ernaar streeft om zo min mogelijk bots onvriendelijke
objecten in bermen aan te brengen. Dit project wordt gedeeltelijk gefinancierd uit een
landelijke subsidiepot.

Vanuit het verkeersveiligheidsoogpunt zijn er op hierboven genoemde locaties geen nieuwe
bomen aangeplant. De N689 is een gebiedsontsluitingsweg waarbij voor een nieuwe aanplant
rekening moet worden gehouden met een breedte van 4,5 meter ten opzichte van de zijkant
van de hoofdrijbaan. Ondanks het ontbreken van de herplantplicht heeft de provincie ter
compensatie toch een nieuwe aanplanting van 27 bomen uitgevoerd op de N689 nabij
Kloosterzande uitgevoerd tussen hm 5,215 en 5,45.
Verder ondervond het fietspad ter plaatse veel schade van de aanwezige wortels van de
bomen onder het fietspad. Nu de bomen zijn verwijderd kan de schade aan het fietspad
worden hersteld en wordt daarmee ook de veiligheid van de fietsers beter gewaarborgd.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten,
namens dezen,

Wnd. Afdelingsmanager Personeel, Omgeving en Juridische Zaken
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij:
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk
besluit u bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend.
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is
dat de dag na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren
geen rekening wordt gehouden.
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt
de informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/beleid-en-regelgeving/bezwaar-maken
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van
een voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-WestBrabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is
griffierecht verschuldigd.
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