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Geacht college,

Uw brief van 13 oktober jl. inzake de bomenkap in het kader van het herstelplan 
van Park Huis Doorn heb ik in goede orde ontvangen. Op de eerste plaats spreek 
ik mijn dank uit voor uw waardering voor de meeste onderdelen van het 
herstelplan. Zoals u in uw brief aangeeft heeft het complex Huis Doorn de status 
van Rijksmonument en met het oog op deze status is een herstelplan 
noodzakelijk. 

Heroverweging herstelplan
Bij de ontwikkeling van het herstelplan is het Rijksvastgoedbedrijf de afgelopen 
jaren met grote zorgvuldigheid te werk gegaan. Vele toonaangevende partijen 
waren hierbij betrokken. Zij zijn unaniem van mening dat het plan evenwichtig is, 
dat het rechtdoet aan het behouden van de monumentale waarden voor de 
toekomst en dat het een belangrijke bijdrage levert aan de biodiversiteit en 
ecologie in het park. Naast het kappen van bomen gingen de plannen uit van het 
planten van 207 nieuwe bomen, aangevuld met heesters en bloemen. 

Gezien de beperkte capaciteit van het Rijksvastgoedbedrijf in relatie tot de grote 
opgaven die wij voor onze opdrachtverleners de komende jaren moeten 
realiseren, zoals de verduurzaming en grootschalige renovatie van rijksvastgoed, 
zijn wij genoodzaakt om onze werkzaamheden stevig te herprioriteren. Ook 
constateer ik dat een breed draagvlak ontbreekt voor de uitvoering van het 
herstelplan. Om deze redenen neemt het Rijksvastgoedbedrijf het herstelplan in 
heroverweging met als doel om het kappen van bomen tot een minimum te 
beperken. Deze heroverweging betekent dat de oorspronkelijk plannen niet 
doorgaan en geldt niet voor ongezonde bomen die een gevaar vormen voor 
bezoekers van het park. 

Veiligheid bezoekers
De veiligheid van bezoekers van het park mag nooit in het geding zijn.
Op dit moment zijn er in het park ongeveer 15 bomen die op het eerste gezicht 
gezond ogen, maar die in een slechte tot matige conditie verkeren. Zo brak op 
dinsdag 25 oktober jl. nog een forse tak met een lengte van meerdere meters af 
bij een van de wandelpaden. Voor de kap van ongezonde bomen die een gevaar 



Pagina 2 van 2

Rijksvastgoedbedrijf
Directie Vastgoedbeheer

Datum
29 november 2022

Ons documentnummer
5344554

vormen voor bezoekers zal ik indien wettelijk vereist op korte termijn een 
vergunningsaanvraag indienen. Ook herstelt het Rijksvastgoedbedrijf in de 
komende maanden gaten in wandelpaden die gevaarlijk kunnen zijn voor 
bezoekers met een beperking.

Vervolg
Graag gaan mijn medewerkers op ambtelijk niveau, met de verantwoordelijk 
wethouder en vervolgens met uw college in gesprek welke aanpassingen 
noodzakelijk zijn en welke stappen moeten worden gezet om te zorgen voor een 
goed draagvlak binnen uw gemeente. Mijn verzoek is om voor deze opgave vanuit 
uw gemeente ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen, zodat het 
Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Utrechtse Heuvelrug gezamenlijk het park 
Huis Doorn klaar kunnen maken voor de toekomst. 

Hoogachtend,

De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening,
namens deze,

N. Lansink Rotgerink
I.C.M. van Munster
Directeur Vastgoedbeheer




