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Betreft: handhaving bomen Molenschotterrein 

 

 

Soest, 1 februari 2016 

 

Geacht college, geachte heer Van Es, 

 

In het afgelopen jaar heeft er intensief overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Soest, Vazet 

realisatie BV en onze stichting Stichting Vrienden Soester Eng. Dat overleg heeft geresulteerd in 

heldere afspraken over onder meer te handhaven bomen binnen de begrenzing van het 

bestemmingsplangebied Molenschotterrein. Waar mogelijk zijn deze duidelijke afspraken ook 

vastgelegd in het op 26 november 2015 door de gemeenteraad van Soest vastgestelde 

bestemmingsplan. De omgevingsvergunning is verleend op 1 december 2015. Onze stichting 

heeft zich op de aan de besluitvorming voorafgaande informatieavond voor raadsleden op 12 

november 2015 waarderend uitgesproken over dit bestemmingsplan. Dit omdat de 

landschappelijke inpassing van het plan zo goed mogelijk was verzekerd door handhaving van 

het bestaande bomenbestand langs de Albert Cuyplaan, langs het W.A. van Elmtpad en aan de 

zijde van de Van Goyenlaan. Wij verkeerden in de veronderstelling dat alles goed was 

afgesproken… 

 

Recent hebben wij echter tot onze verontwaardiging moeten constateren dat enkele van de te 

handhaven bomen langs de Albert Cuyplaan zijn gerooid. Dit in strijd met onze gezamenlijke 

afspraken en als vastgelegd in het vastgestelde bestemmingsplan.  

 

Wij zijn over deze onverkwikkelijke gang van zaken ernstig teleurgesteld. Ons vertrouwen in het 

naleven van afspraken door de gemeente Soest en/of Vazet is, zoals u zult kunnen begrijpen, 

ronduit geschaad. Wat heeft het voor zin afspraken te maken als die, zoals ons nu blijkt, niet 

serieus worden genomen?  

 

Herstellen van gerooide bomen is niet mogelijk. We verwachten van u dat het maximale wordt 

gedaan om de geschonden landschappelijke inpassing van het plan Molenschot te herstellen. Ook 

verwachten wij concrete maatregelen om verdere schade aan het resterende bomenbestand te 

voorkomen. Wij worden daarover graag op zeer korte termijn geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 
Prof. Dr. Pieter G.E.F. Augustinus, voorzitter    Henk Korten, bestuurslid 


