
 

Beantwoording vragen VVD 07-01-2023 

Datum  23 januari 2023 

Fractie VVD 

Onderwerp De Steendert 

 
 

 
Op 2 december jongstleden las de fractie van de VVD een artikel in het Kontakt over een bijeenkomst 

over De Steendert. We hebben enkele vragen over het onderwerp zoals dit in het artikel is beschreven, 

namelijk bomenplant in De Steendert.  

 

Bij de beantwoording van deze vragen zijn we ervan uitgegaan dat het om het artikel gaat dat in Het 

Kontakt stond van 20 december, in plaats van 2 december. 

 

Vraag 1 

 Is het juist dat het college vertegenwoordigd was bij de bijeenkomst waarover het Kontakt melding 

doet? 

 

Antwoord: 

 Op uitnodiging van Staatsbosbeheer is wethouder Van Vrouwerff aanwezig geweest op een door hen 

georganiseerde bijeenkomst over De Steendert op 7 december 2022.  

 

Vraag 2 

 Is het juist dat de vertegenwoordigend wethouder zich positief heeft uitgelaten over het plan om 

bomen te planten op De Steendert? 

 

Antwoord: 

Wethouder Van Vrouwerff heeft zich laten informeren over het plan en geluisterd naar de reacties van 

aanwezigen. Het college van B&W zal aan de hand van het nog in te dienen plan een standpunt 

innemen. 

 

Vraag 3 

 Hoe verhoudt een dergelijk plan zich, volgens het college, voor het planten van bomen tot de eerdere 

uitgangspunten voor dit gebied, namelijk open landschap, rust- en fourageergebied voor vogels? 

 

Antwoord: 

 Als er een plan wordt ingediend wat draagvlak heeft dan kan het college overwegen of er na integrale 

afweging afgeweken kan worden van eerdere uitgangspunten. 

 

Vraag 4 

Hoe verhoudt een dergelijk plan zich volgens het college tot het cultuurhistorisch landschap 

(waaronder de gebogen percelen) van voor de grote ruilverkaveling? 
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Antwoord:  

Als er een plan wordt ingediend wordt dat integraal beoordeeld aan de hand van het Erfgoedbeleid, 

het Landschapsontwikkelingsplan (LOP), de Lokale Adaptatie Strategie (LAS) en andere relevante 

beleidsdocumenten. 

 

Vraag 5 

Hoe verhoudt dit plan zich volgens het college tot de functie van de Poldermolen, die eerder voor 

grote kosten werd verplaatst naar De Steendert? 

 

Antwoord: 

In het schetsontwerp wat gedeeld is op de informatieavond wordt nauwkeurig rekening gehouden met 

de molen en de molenbiotoop. Ook dit zal in het definitieve plan worden getoetst. 

 

Vraag 6 

Kan het college aangeven hoe een dergelijk plan past binnen het vastgestelde LOP?  

Het 

 

Antwoord: 

Het LOP geeft aan dat bosaanplant in De Steendert in beginsel ongewenst is. Als een situatie zoals 

geschetst bij beantwoording van vraag 3 zich voordoet, biedt het LOP vervolgens inspiratie om de 

ontwikkeling dan in ieder geval landschappelijk verantwoord plaats te laten vinden. Zo kan het college 

toch meedenken, zoals dat gewenst is in het kader van de omgevingswet. 
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