
College Gemeente Horst aan de Maas       
t.a.v. het College van B&W 
Postbus 6005 
5960 AA Horst 
 
Kronenberg, 6 juli 2020 
 
Onderwerp: WOB-verzoek 
 
Geacht College, 
 
Met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur, verzoekt het Burgerinitiatief Leefbaarheid 
Kronenberg & Evertsoord om informatie over de kaalslag en kap van bomen in de Kronenbergse 
bossen voor de aanleg van de eventingroute door Grandhorse/Peelbergen. 
 
Graag ontvangen wij informatie over het volgende (de volgorde is arbitrair): 

1. Het collegebesluit tot het kappen van bomen? 
2. Uitleg over wat de ambitie van Grandhorse/Peelbergen is en hoe deze bomenkap daar in 

past. 
3. Wat staat verder nog te gebeuren in dit gebied en hoeveel natuur moet daarvoor nog 

wijken? 
4. Hoeveel gemeenschapsgeld wordt hierin geïnvesteerd en hoe komt dit ten goede aan de 

gemeenschap? 
5. Het plan/de plannen die ten grondslag ligt/liggen aan het collegebesluit om tot de kap over 

te gaan? 
6. Het inrichtingsplan van het bos met daarin de eventingroute? 
7. De oppervlakten aan bos dat reeds is gekapt en dat nog gekapt gaat worden? 
8. Op welke duurzame wijze wordt omgegaan met het verkregen hout? We hebben begrepen 

dat dit hout is versnipperd en in stookinstallaties wordt verbrand. Hoe valt dit te rijmen met 
duurzaamheid? 

9. Het collegebesluit over hoe het kappen van de bomen te compenseren? 
10. De plannen waar gecompenseerd gaat worden? 
11. Zijn de compensatieplannen direct te herleiden tot deze kap of is het verweven in diverse 

andere projecten? Zo ja, in welke projecten? 
12. Wie betaalt of betaalde de kap van de bomen? En hoe groot waren deze kosten? 
13. Wie betaalt de compensatie van de gekapte bomen en andere te nemen maatregelen voor 

het compensatieplan? En hoe groot worden deze kosten? 
14. Wie betaalt de aanleg van de eventingroute? En hoe groot waren deze kosten? 
15. Welk deel van de kosten komt voor rekening van de Gemeente/Gemeenschap en welk deel 

wordt door Grandhorse/Peelbergen betaald? 
16. Wat is de businesscase voor de eventingroute? 
17. Hoe vaak wordt de eventingroute gebruikt? Zijn er andere sporten/evenementen toegestaan 

en volgens welke vergunning(en) mag dit? 
18. Wie doet het beheer en onderhoud van de eventingroute en hoe wordt dit geregeld? Het 

betreft gemeentegronden en wie betaalt dit? 
19. Betaalt Grandorse/Peelbergen huur voor het gebruik van de bossen en de eventingroute? 
20. Wordt de eventingroute tussentijds afgesloten? 
21. Wat zijn de regels tijdens het gebruik van de eventingroute met betrekking tot afsluiting 

wegen, plaatsen van geluidsboxen en opruimen afval na gebruik van de route? 
22. Welke schriftelijke en mondelinge informatie is in het verleden al aan de dorpsraden 

verstrekt? 



23. Vindt u, dat als de dorpsraden geen reactie geven op een mededeling in de Hallo, dat er dan 
een goede communicatie heeft plaatsgevonden? 

24. Met betrekking tot de communicatie met de inwoners van de omliggende dorpen vragen we 
ons af hoe deze verloopt en/of zal verlopen? Graag ontvangen we het communicatieplan. 

25. Wat zijn de bestemmingsplannen voor Grandhorse/Peelbergen? 
26. Wat is het bestemmingsplan voor de Kronenbergse bossen na de kap? 
27. Wat was het doel van de grote oprijlaan richting Kulbergweg en wat zijn daarvan de kosten 

geweest? 
28. Wat waren de oorspronkelijke plannen voor Grandhorse/Peelbergen en wat is daar wel en 

wat niet van terecht gekomen? 
29. Hoeveel gemeenschapsgeld is met subsidies en anderszins, alsmede gemeentelijke 

ondersteuning, in dit project geïnvesteerd? 
 
Graag willen wij bovenstaande gevraagde informatie digitaal van u ontvangen op 
rieky.sturme@rsmodematch.nl, zodat, ook communicatie voor ons makkelijker is. 
 
 
 
Namens Burgerinitiatief Leefbaarheid Kronenberg & Evertsoord 
 
 
 
Rieky Sturme 


