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Inleiding 
Ter voorbereiding op de informatiebijeenkomst op 1 oktober met Rijkswaterstaat over 
de verbreding van de A9, willen wij u informeren over een gewijzigd onderdeel in het 
proces herplantplan. Het betreft een gemeentelijk proces en om die reden zal Rijkswa-
terstaat naar verwachting niet ingaan op dit interne proces.  
 
In april heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de verzorgingsplaats, die 
oorspronkelijk ter hoogte van de Ronde Hoep zou worden aangelegd, geschrapt uit het 
plan. Dit heeft tot gevolg dat daardoor duizenden bomen niet worden gekapt en dat het 
ontwerp en reeds ontworpen herplantplan ingrijpend diende te worden aangepast. Dat 
heeft ook gevolgen voor het eerder voorgestelde proces. 
 
Proces nieuw herplantplan 
Het college en Rijkswaterstaat streefden ook in dit nieuwe proces naar een herplant-
plan, waarbij inwoners en vertegenwoordigers van lokale organisaties intensief betrok-
ken zouden worden. Hier hebben wij u eerder over geïnformeerd. 
Het college stelt vast dat het proces voor het opstellen van een nieuw herplantplan 
goed verlopen is. Er is een brede betrokkenheid geweest van diverse inwoners en 
organisaties bij de inhoudelijke gesprekken over de wijze waarop de herplant zou die-
nen plaats te vinden. In het (her)ontwerp dat nu gemaakt is door Rijkswaterstaat zijn 
de wensen van inwoners en organisaties en van de gemeente zelf goed geïntegreerd. 
De bijeenkomsten die hiervoor gehouden zijn (die zowel digitaal als ‘fysiek’ zijn ge-
weest) hebben uiteindelijk een grote tevredenheid en instemming getoond van alle 
betrokkenen. De deelnemers hebben in grote meerderheid ook aangegeven te begrij-
pen dat niet overal álle wensen konden worden ingevuld, bij de meerderheid van de 
wensen is dat overigens wel gebeurd. 
 
Besluitvorming herplantplan 
De vaststelling van het herplantplan is gemandateerd aan het college.  
In een eerdere fase, waar er een aanvraag voorlag om 14.000 bomen te kappen en er 
maatschappelijke onrust was over de nieuwe situatie, heeft het college gecommuni-
ceerd dat het herplantplan aan de raad zou worden voorgelegd, voordat met de bo-
menkap zou worden gestart. De tijd die nodig was voor het opnieuw opstellen van 
nieuw ontwerp en een nieuw herplantplan heeft er toe geleid dat van het voorgestelde 
proces wordt afgeweken. 
 
Het (nieuwe) herplantplan is afgelopen week afgerond en zal zo spoedig mogelijk in het 
college worden besproken en naar verwachting worden vastgesteld. Na vaststelling 
door het college kunnen werkzaamheden van Rijkswaterstaat een aanvang vinden, 
zoals ook reeds is vastgelegd in de kapvergunning. Het college zal het daarna aan uw 
raad voorleggen, de verwachting is dat dit in de raadsvergadering van november zal 
kunnen gebeuren. Aanstaande donderdag 1 oktober is er ook nog de gelegenheid voor 
de raad om inhoudelijke vragen over het herplantplan te stellen aan Rijkswaterstaat. 
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De grote inhoudelijke instemming met het nu vernieuwde herplantplan maakt dat het 
college van mening is dat instemming met het plan door de raad achteraf door de raad 
hier nu een gepaste vorm is. Acceptatie door de raad van het herplantplan is daarmee 
niet van de baan, het zal alleen pas kunnen plaatsvinden kort nadat al met de werk-
zaamheden aan de verbreding van de rijksweg is begonnen.  
 
Vervolg 
De bedoeling is om in november 2020, een (zoveel mogelijk) ambtelijke en publiek 
gedragen aangepaste versie van het herplantplan A9 Ronde Hoep voor te leggen en de 
raad in de commissie in de gelegenheid te stellen eventuele wensen en bedenkingen 
mee te geven.  
 
De kosten van het (hernieuwde) herplantplan worden door RWS geraamd, waarna het 
plan, alsmede een voorstel voor de aanwending van eventuele resterende middelen uit 
het bomencompensatiefonds, wordt gepresenteerd aan de gemeenteraad en vastge-
steld door B&W. De omvang van de storting in het bomencompensatiefonds zal bekend 
zijn, nadat duidelijk is hoeveel bomen er aan de noordzijde moeten worden gekapt, dat 
zal lopende het uitvoeringsproces zijn. 
 
Tot eind 2026 zal, zodra er een deel van het te beplanten terrein wordt vrijgegeven, 
gestart worden met het realiseren van het herplantplan. Uiterlijk eind 2026 dient het 
plan geheel te zijn gerealiseerd.  
 


