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Beantwoording technische vragen
Datum

15 december 2021
Ons kenmerk

Geachte heer Van der Wel,

C2291115/5000340
Uw kenmerk

Contactpersoon

R.M. (Rob) Hootsmans
Telefoon

Bij e-mail van 3 december 2021 heeft u namens de Partij voor de Dieren fractie
technische vragen over het verdwijnen van zandpad Everbos in Boxtel gesteld.

(06) 18 30 30 87
Email

rhootsmans@brabant.nl

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop.

Het historische zandpad Everbos nabij de Keulsebaan in Boxtel, is recent
verdwenen samen met een oude Els die zich op het pad bevond. Dit heeft bij
ons geleid tot de volgende vragen.
1.
In wiens opdracht zijn het pad en de boom respectievelijk vernield en
geveld?
Antwoord: Bij de provincie is hierover niets bekend. Wel is uitgezocht dat het
betreffende pad geen deel uitmaakt van het natuurnetwerk en daarmee niet
specifiek is beschermd onder de wet Natuurbescherming. Vanuit
Cultuurhistorie wordt aangegeven dat het pad historische waarde heeft die
echter niet specifiek is omschreven. Daarmee valt dit onder de bevoegdheid
van de gemeente Boxtel om eventuele bescherming in het bestemmingsplan
op te nemen.
Daarop is afgelopen week navraag gedaan bij de gemeente Boxtel. In
reactie hierop heeft de gemeente Boxtel zelf geconstateerd dat het zandpad
niet meer toegankelijk is en dat de boom er niet meer staat.

2.

Wat was de reden hiervoor?

Antwoord: De reden is onbekend. De gemeente Boxtel laat weten zich te
beraden op eventuele vervolgstappen.

Bijlage(n)

-

Datum

3.

In wiens bezit is het gebied?

Antwoord: Het zandpad Everbos (perceel BTL00P 213) is in eigendom van de
gemeente Boxtel. De aangrenzende percelen zijn in particulier bezit.

4.
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Hoe en waar wordt de aantasting gecompenseerd?

Antwoord: Zie antwoord op vraag 2.

Met vriendelijke groet,
R.M. Hootsmans

Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.
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