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ln een beroepschrift moet het volgende staan:
- uw naam en adres;
- de datum;
- het besluit waartegen u beroep instelt (u kunt een kopie van deze brief bijvoegen);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

Het adres van de rechtbank is:
Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

U kunt ook digitaal het beroepschrift indienen bij genoemde rechtbank via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de e voorwaarden.
Aan het instellen van beroep bij de rechtbank zijn

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en Ridderkerk

Bijlagen:
1. Verslag hoorzitting
2. Advies Commissie bezwaarschriften

r. H.W.J. Klaucke
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Tijdens de hoorzitting is verwezen naar de uitspraak van de ABRvS van 23 augustus 2017, ECLI:NL'.RYS:2077:2277, en

de daarin genoemde rechtsregel dat iemand die gevolgen van enige betekenis ondervindt, belanghebbende bij een

omgevingsvergunning zou zijn. Op grond hiervan zouden bezwaarmakers 1, 4 tot en met 7 en 26 belanghebbende zijn.

Deze conclusie berust echter op een onjuiste lezing van de uitspraak.'Gevolgen van enige betekenis'is een correctie

om de kring van belanghebbenden te beperken, namelijk door personen die wel feitelijke gevolgen ondervinden, toch

niet als belanghebbenden aan te merken omdat deze gevolgen niet van enige betekenis zijn.

Bezwaarmakers 1,4 tot en met 7 en26 zijn geen belanghebbenden. Hun bezwaren zijn daarom niet-ontvankelijk.

Overigen

De overige bezwaarmakers voldoen aan de door de Awb gestelde eisen. Hun bezwaren zijn daarom ontvankelijk.

Conclusie

De niet-ontvan kelijke bezwaren, va n bezwaarmakers 1, 4 tot en melT , 26 en 50, worden niet in h oudelijk behandeld.

De ontvankelijke bezwaren, van bezwaarmakers 2, 3, 8 tot en met 25, en27 tot en met 49, worden wel inhoudelijk

behandeld.

Standpunten

ln bezwaar worden - zakelijk samengevat - de volgende gronden aangevoerd:

- De geluids- en fijnstofoverlast van de A15 zal door de kap toenemen. De leefomgeving verslechtert daardoor.

- Er staat geen geluidwal langs de A15 ter hoogte van het Oosterpark.

- De kapvergunning voorziet onvoldoende in herplant tegen fijnstof.

- De kapvergunnlng maakt onvoldoende inzichtelijk hoe de herinrichting van het Oosterpark plaats zal vlnden.

- De kapvergunning geeft ten onrechte geen termijn voor herplant.

- De kapvergunning maakt de kap van te veel, gezonde bomen mogelijk.

- De kap zal tot gevolg hebben dat veel klein groen verloren gaat.

- Wandel- en fietspaden zullen door de gebruikte machines beschadigd worden.

- De aantrekkelijkheid van het Oosterpark zal afnemen.

- De kapvergunning is tot stand gekomen zonder omwonenden daarbij te betrekken.

- Uit de kapvergunning blijkt niet dat is voldaan aan de eisen die de Wet natuurbescherming aan het kappen

van bomen stelt.

- De kosten van de kap zijn onrealistisch begroot.

- De kap van de zieke essen en het reguliere onderhoud kunnen en moeten gespreid worden.

lnhoudeliike beoordeling

Algemeen

Een kapvergunning wordt verleend op grond van artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht, in samenhang gelezen met artikel 4:1L, eerste lid, van de Algemene plaatselijke

verordening Ridderkerk 2012 (hierna: APV).

ln artikel 4:11, tweede lid, van de APV zijn de gronden opgenomen waarop een kapvergunning kan worden geweigerd:

"2. De vergunning kan worden geweigerd op grond van:

a. de natuurwaarde van de houtopstand;



b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;

c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand."

Het voorgaande betekent dat een kapvergunning niet op andere gronden geweigerd mag worden dan de gronden die

in de APV staan. De commissie moet daarom de bezwaargronden beoordelen aan de hand van deze

weigeringsgronden. Raakt een bezwaargrond niet aan een weigeringsgrond uit de APV, dan kan die bezwaargrond niet

leiden tot gegrondheid van het bezwaar.

Ten slotte, voordat de commissie toekomt aan de beoordeling van de bezwaargronden, ziet de commissie aanleiding

om de weigeringsgrond "de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand" (artikel 4:11, eerste lid, onder f, van de

APV) te duiden. Deze lijkt op twee manieren te kunnen worden uitgelegd, namelijk de waarde van de houtopstand

voor (omliggende) houtopstanden (hierna: eerste uitleg), of de waarde van de houtopstand voor het woon- en

leefklimaat in de omgeving (hierna: tweede uitleg).

Zuiver taalkundig beschouwd beschermt artikel 4:11, eerste lid, onder f, van de APV (omliggende) houtopstanden. Een

zuiver taalkundige uitleg is juridisch echter niet altijd de juiste: de bedoeling van de regelgever kan eveneens van

belang zijn. De toelichting bij de APV biedt geen aanwijzing over die bedoeling. Wel constateert de commissie dat de

regelgever in artikel 4:l-1, eerste lid, onder c, van de APV, een andere woordvolgorde gebruikt: "de waarde van de

houtopstand voor stads- en dorpsschoon", een woordvolgorde die beter aansluit bij de tweede uitleg (bedoeld zou

dan zijn "de waarde van de houtopstand voor de leefbaarheid"). Omdat in de woordvolgorde onderscheid is gemaakt,

vermoedt de commissie dat onderscheid in betekenis is bedoeld, en dus dat de eerste uitleg is bedoeld. Ook de ABRvS

acht de eerste uitleg redelijk (ABRvS 7 juni2017, ECLI:NL:RVS:2017:1455, r.o.2.4). De commissie is daarom van

oordeel dat artikel 4:11, eerste lid, onder f, van de APV, zo uitgelegd moet worden dat die weigeringsgrond

omliggende houtopstanden beschermt, en niet het woon- en leefklimaat van de omgeving.

De commissie zal hierna ingaan op de afzonderlijke bezwaargronden.

Ge lu id s- e n f ij nstofove r lost, g e I u id swa I

De eventuele gevolgen voor geluids- en fijnstofoverlast bij omwonenden, is geen grond om een kapvergunning te

weigeren. Dat geldt eveneens voor de bezwaargrond dat langs de A15 geen geluidswal staat. Deze bezwaren kunnen

daarom niet leiden tot gegrondheid van het bezwaar.

He r plo nt e n he ri nric hti ng

Op grond van artikel 4:11, derde lid, van de APV, kan het college een herplantplicht opleggen. Het college heeft dat

ook gedaan, onder verwijzing naar de bij de aanvraag bijgevoegde "Bijlage 3 - Gegevens houtopstanden Oosterpark".

De lijst met de te planten bomen is samengesteld mede met het oog op de afvangst van fijnstof, waarbij expliciet voor

soorten is gekozen die (meer) fijnstof afvangen. Op termijn zal de herplant dus meer fijnstof afvangen dan de te

kappen bomen. De commissle is daarom van oordeel dat het college dat het college voldoende met fijnstof rekening

heeft gehouden bij de verplichting van herplant in de kapvergunning.



De commissie is wel van oordeel dat aan de kapvergunning ten onrechte geen termijn is verbonden. Daarmee is

herplant op korte termijn onvoldoende gegarandeerd. De commissie zal geen harde termijn adviseren, omdat die

afhankelijk zal zijn van de weersomstandigheden en het seizoen. De commissie adviseert het college echter wel een

termijn in de kapvergunning op te nemen.

Andere herinrichting dan herplant kan niet opgenomen worden in de kapvergunning, omdat daarvoorgeen grondslag

bestaat.

Te ruime vergunning

Een aantal bezwaarmakers stelt dat de kapvergunning de kap van te veel gezonde bomen mogelijk maakt. De

commissie volgt die stelling niet. De kapvergunning benoemt gedetailleerd in welke percelen welke bomen gekapt

mogen worden. Daarnaast wordt in "Bijlage 1 - Bosbeheermaatregelen Oosterpark 2Ot7-2078" beschreven waarom

welke kap nodig is. Bezwaarmakers hebben onvoldoende aannemelijk gemaakt dat te ruimhartig zal worden gekapt.

Ve rnietigi ng klei n groe n

Artikel 4:10, eerste lid, van de APV wordt een aantal begrippen als volgt gedefinieerd. Onder houtopstand wordt

verstaan: hakhout, een houtwal of een of meer bomen. Onder hakhout wordt verstaan: een of meer bomen die na te

zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen. Onder boom wordt verstaan: een houtachtig, opgaand gewas, zowel

levend als afgestorven, met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 20 centimeter op 1,3 meter hoogte boven

het maaiveld. ln geval van meerstammigheid geldt de dwarsdoorsnede van de dikste stam.

Klein groen valt niet onder de definitie van houtopstand. Dat betekent dat (de leefbaarheid van) klein groen niet

wordt beschermd door artikel 4:1-1 van de APV. De vernietiging van klein groen kan daarom niet leiden tot
gegrondheid van het bezwaar.

Beschodiging wandel- e n fietspoden
Eventuele beschadiging van wandel- en fietspaden is geen grond om een kapvergunning te weigeren. Eventuele

beschadiging van wandel- en fietspaden kan daarom niet leiden tot gegrondheid van het bezwaar.

Ao nt re kke I ij khe id O oste r pa rk

De landschappelijke waarde van de houtopstand wordt beschermd door de APV (artikel 4:11, eerste lid, onder b, van

de APV). De gevolgen van de kap voor de aantrekkelijkheid van het Oosterpark is daarom een aspect waarover de

commissie zal overwegen.

De commissie volgt bezwaarmakers in de stelling dat de te kappen bomen landschappelijke waarde hebben. Dat

betekent evenwel niet dat de kapvergunning daarom geweigerd moest worden. De kap is erop gericht door
onderhoud de aantrekkelijkheid van het Oosterpark op langere termijn juist te bevorderen. Het college heeft daarom

terecht in de landschappelijke waarde van de te kappen bomen onvoldoende aanleiding gezien om de kapvergunning

te weigeren.



Po rtici potie o mwo ne nde n

Eventueel gebrek aan participatiemogelijkheden voor omwonenden bij de totstandkoming van een kapvergunning, is

geen grond om die kapvergunning te weigeren. Eventueel gebrek aan participatiemogelijkheden voor omwonenden

kan daarom niet leiden tot gegrondheid van het bezwaar.

Tijdens de hoorzitting is namens de vergunninghouder aangeboden om de plannen nogmaals met bezwaarmakers

door te nemen. De commissie waardeert dat aanbod, maar het aanbod staat los van onderhavige bezwaarprocedure,

omdat daarin alleen de kapvergunning ter discussie staat.

Wet natuurbescherming

De vergunninghouder moet voldoen aan eventuele eisen die de Wet natuurbescherming aan kappen stelt. Zou de Wet

natuurbescherming bepaalde kap verbieden, dan brengt dat niet met zich mee dat de kapvergunning geweigerd moet

worden. Immers, eisen uit de Wet natuurbescherming zijn geen weigeringsgrond uit de APV. Mocht de Wet

natuurbescherming bepaalde werkzaamheden verbieden, dan mogen die ook niet mét kapvergunning uitgevoerd

worden. Gelet hierop zal de commissie geen inhoudelijk oordeel geven over de eisen die de Wet natuurbescherming

aan kap stelt.

Kosten

De eventuele kosten van de kap zijn niet relevant voor de kapvergunning.

S p re id i ng we r kzoo m he de n

De aanvraag ziet op kap van de zieke essen en het reguliere onderhoud tegelijkertijd. Het college kan die aanvraag

niet verlaten. Artikel 4:11 van de APV biedt geen mogelijkheid voor het college om vergunninghouder te dwingen de

werkzaamheden te spreiden.

Conclusie

De bezwaren zijn ongegrond en het college kan de kapvergunning in stand laten, mits aan de kapvergunning een

termijn voor herplant wordt verbonden.

Ten overvloede

Ten overvloede wijst de commissie het college nog op het volgende. Tijdens de hoorzitting is het de commissie

gebleken dat omwonenden al lang op een geluidswal langs de A15 wachten. De commissie vindt die wens begrijpelijk.

De commissie begrijpt ook dat het college niet bevoegd is om een geluidswal te plaatsen. De commissie adviseert

daarom, los van de onderhavige bezwaren, het college om bij het bevoegde gezag aan te dringen op de plaatsing van

een geluidswal.

Commissie voor de bezwaarschriften, 1 maart 2018
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Betrokkenen

De heer mr. J.G.H. Hartwijk

De heer mr. E.J. Jansen

De heer A.W. van Sorge

De heer mr. J.C. Vervorst

De heer K. Willeijns

Diversen

- voorzitter van de commissie

- lid van de commissie

- Iid van de commissie

- secretaris van de commissie

- namens het college van burgemeester en wethouders

- bezwaarmaker

Natuur- en Recreatieschap lJsselmonde - derdebelanghebbende

Toepasseliike reeelgeving

Algemene wet bestuursrecht

Artikel 1:2

1 Onder belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

(...)

Artikel 7:1

1 Degene aan wie het recht is toegekend beroep bij een bestuursrechter in te stellen, dient alvorens beroep in te

stellen bezwaar te maken, tenzij: (...)

Artikel 8:1

Een belanghebbende kan tegen een besluit beroep instellen bij de bestuursrechter.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Artikel 2.2

1 Voor zover ingevolge een bepaling in een provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is

vereist om:

(...)

g. houtopstand te vellen of te doen vellen,

(...)

Algemene plaatselijke verordening Ridderkerk 2012

Artikel 4:10 Begripsbepalingen

1. ln deze afdeling wordt verstaan onder:

a. boom: een houtachtig, opgaand gewas, zowel levend als afgestorven, met een dwarsdoorsnede van de stam van

minimaal 20 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld. ln gevalvan meerstammigheid geldt de

dwarsdoorsnede van de dikste stam.

b. houtopstand: hakhout, een houtwal of een of meer bomen.

c. hakhout: een of meer bomen die na te zijn geveld, opnieuw op de stronk uitlopen.

(...)



Artikel 4:11 Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden

1. Het is verboden zonder vergunning van het bevoegd gezag de houtopstanden te vellen of te doen vellen die staan

vermeld op de Groene Kaart;

2. De vergunning kan worden geweigerd op grond van:

a. de natuurwaarde van de houtopstand;

b. de landschappelijke waarde van de houtopstand;

c. de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;

d. de beeldbepalende waarde van de houtopstand;

e. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;

f. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

3. Het bevoegd gezag kan een herplantplicht opleggen onder nader te stellen voorschriften.


