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Commissie voor de bezwaarschriften

Van de openbare hoorzitting van 12 februari 2018 over het bezwaar van diverse bezwaarmakers tegen het besluit van

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk van 20 november 2077 tot verlenen van

een omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstanden in het Oosterpark te Ridderkerk.

Kenmerk:1300081

Aanwezigen

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

Mevrouw drs. H.E.G. de Beij

De heer K. Willeijns

De heer C. de Groot

Circa dertig personen

De heerJ.L. Rijsdijk (mede namens de heer

C.R. Boer, mevrouw B. van Groningen en de heer

C.A.H. Everaars), de heer R. Gijzel (mede namens

mevrouw N. Geleijnse en de heer G.W. Visser),

de heer R. Arendse, de heer C. Vingerling, de

heerT. van Buchem (mede namens de heer

C.R. Boer en de heer/mevrouw Q. Baard), de

heer L. van Pelt, de heer M. Harteveld (mede

namens de heer E. van der Pol en mevrouw

l. van der Pol-Harteveld), de heer P. Groeneweg,

de heer J.A. Verhagen, mevrouw A. Oudljn,

de heer F. van Uffelen - bezwaarmakers (sprekersvak)

- voorzitter van de commissie

- lid van de commissie

- lid van de commissie

- secretaris van de commissie

- notulist

- namens het college van burgemeester en wethouders

- namens vergunninghouder

- overige aanwezigen

Verslag

lnleiding

De voorzitter opent de hoorzitting en geeft een toelichting op de procedure. Dit is een onafhankelijke commissie die

niet is betrokken bij het besluit van het college. De commissie brengt advies uit aan het college en het college neemt

een besluit. De bezwaren richten zich tegen de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen in het Oosterpark.



De voorzitter deelt mee dat de commissie zich ook zal buigen over de ontvankelijkheid van de bezwaren van bewoners

van Zalm 2t en 29; de vraag is of zij belanghebbende zijn.

Bezwaormokers

Voor het betoog van de heer Riisdiik, de heer Verhasen, de heer Giizel en de heer Vingerline wordt verwezen naar de

respectievelijke pleitnota's (bijlagen t,2,3 en 4).

Mevrouw Oudiin gaat in op de ontvankelijkheid van de bezwaren van bewoners van Zalm 21 en29.

De vraag van de commissie is of ze belanghebbende zijn omdat ze geen zicht hebben op de bomen. Bij een

kapvergunning zou moeten worden voldaan aan het nabijheids- en zichtcriterium. Bewoners van Zalm 21 en29

hebben weliswaar geen zicht op de bomen in het park, maar in de uitspraak van de Raad van State van eind 2077 is

een nieuw criterium gehanteerd, namelijk gevolgen von enige betekenis.ln die casus ging het om overlast vanwege

stank. ln datgeval was erwel sprakevan belanghebbendheid. Om die reden zijn bewonersvan Zalm 21 en 29 ook

belanghebbende (uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 augustus2017,

ECLI : N L:RVS: 2 Ot7 :227 1).

De heer Groeneweq (Zalm 49\ merkt op dat bij de aanvraag van een bouwvergunning moet worden voldaan aan de

normen wat betreft geluidhinder. ln zijn achtertuin is 94 dB(A) gemeten. Als hij hiervoor een vergunning aanvraagt

lukt dat niet. Het college moet zich schamen. Het college moet zich houden aan de normen die gelden voor geluid. Het

college kan die normen aan de burgers wel opleggen en nu worden de normen ruim overschreden. Dit is beschamend.

College

De heer Willeiins zegt dat het belang van het behoud van waardevolle bomen moet worden afgewogen tegen het

belang van de aanvrager van de vergunning. ln de vergunning is een herplantplicht opgenomen. ln bijlage 3 wordt in

tabellen de omvorming en herbebossing aangegeven. Per vak zijn soorten en aantallen vermeld. Van kaalslag is geen

sprake. Staatsbosbeheer heeft een inventarisatie gemaakt van alle essen en deze zijn matig tot zwaar aangetast. In

verband met de veiligheid moet hier iets aan worden gedaan. Tegelijk vindt grootschalig onderhoud plaats. Bij het

alleen aanpakken van de zieke essen is het probleem van achterstallig onderhoud niet opgelost. De GGD heeft

aangegeven dat de bomen nagenoeg geen effect hebben op de luchtkwaliteit. De werkzaamheden worden na het

broedseizoen uitgevoerd. Fasering is niet mogelijk in verband met de veiligheid van mensen in het Oosterpark.

Een geluidswal maakt geen deel uit van deze procedure.

De heer De Groot zegt dat lastig is om duidelijk aan te geven wanneer de kapwerkzaamheden plaatsvinden. Het

broedseizoen is van 15 maart tot 15 juli. In augustus en september zal het kappen plaatsvinden. Herplant is dan in

november, december en januari.

In de stukken wordt het percentage per boomsoort aangegeven. Er wordt een aantal soorten geplant. ln verband met

zicht en fijnstof zal Staatsbosbeheer het percentage naaldbomen wat verhogen. Het plantmateriaal is ca. 1,5 m; de

staken van populieren 2,5 m. Waar laanbomen stonden, worden laanbomen van 2,5-3 m terug geplaatst.

Naar aanleiding van het betoog van de heer Verhagen over de kosten zegt de heer De Groot dat de kosten nauwkeurig

zijn geraamd; dit zijn niet de kosten die particulieren betalen. Er wordt een fors aantal bomen terug geplant.

Bezwaarmakers hebben aangevoerd dat dit niet zou kunnen in verband met de wortels, maar volgens

Staatsbosbeheer kan dit wel. Er zal snel weer opgaand bos aanwezig zijn. Het duurt inderdaad een paar jaar voordat



het weer meer volume heeft. De bomen gaan eerst ondergronds aan de slag. Bomen groeien daarna weer bij en

kunnen meer coz opnemen.

Be zwoo r m o ke rs (twe e de te rmij n )
De heer Vingerling zegt dat er qua geluidsoverlast een verschil is tussen zomer en winter. ln de zomer is het geluid

minder; dit komt door het loof. Het college zou metingen moeten laten doen. Niet alle essen zijn aangetast. Bij het

fietspad blijven de eerste essen staan en de rest heeft wel een oranje stip en zal gekapt worden. Het is gemakkelijk om

bomen te rooien dan te onderhouden.

De heer De Groot merkt op dat het laantje langs de honkbalvelden behouden blijft. Dit is een andere variëteit essen.

De essen langs het laantje zijn karakteristiek en beeldbepalend. De essen verderop langs het fietspad zijn dunner en

zijn er veel erger aan toe. Bij de essen in het laantje wordt zo nodig later ingegrepen. Het gaat er dus om een andere

soort essen en om het beeldbepalend karakter.

De heer Arend zegt naar aanleiding van opmerkingen over de veiligheid dat er na de storm niet veel essen zijn

omgewaaid, wel andere bomen. Veel bomen met een oranje stip staan midden in percelen. Spreker concludeert dat

er een economisch belang is bij de combinatie van achterstallig onderhoud en het kappen van essen. Het belang van

de bewoners moet helaas wijken voor het economisch belang.

De heer Willeiins zegt dat uit de inventarisatie van Staatsbosbeheer is gebleken dat alle essen zijn geïnfecteerd met de

essen ta ksterfte.

De heer Riisdiik merkt op dat de GGD heeft bericht dat groen niet zoveel doet wat betreft fijnstof en geluid. Dit

bestrijdt de heer Rijsdijk. Rijkswaterstaat heeft momenteel een plan waarin staat dat 100.000 ha bos zal moeten

worden aangeplant langs de Nederlandse snelwegen om bij te dragen aan de Nederlandse klimaatdoelen. Ook stelt

Rijkswaterstaat dat bos bijdraagt aan natuur en recreatie, en de waardedaling van de woningen in de buurt van

snelwegen (en daar hebben bezwaarmakers mee te maken) grotendeels teniet kan doen. De staatssecretaris van

lnfrastructuur kwam in september 20!7 tol de conclusie dat er onjuiste geluidsproductieplafonds zijn gemeten; die

worden gecorrigeerd en gepubliceerd in de Staatscourant. De heer Rijsdijk pleit ervoor om oplossingen te zoeken voor

de samenleving. Verbinding houden met de samenleving is voor lokaal bestuur en de lokale politiek heel belangrijk.

Bezwaarmakers streven naar rechtvaardigheid. Een moratorium instellen is in dit geval meer dan gerechtvaardigd.

Gedurende de looptijd van het moratorium kunnen de maatschappelijke organisaties, de samenleving en de overheid

zoeken naar definitieve oplossingen voor het probleem van de samenleving. Nu wonen ze de komende drie tot zeven

jaar in een extra vervuilde omgeving en moeten wachten tot het bos gaat groeien.

De heer Verhagen zegt dat ook hij spreekt over groothandelsprijzen. Er is geen specificatie gegeven van het bedrag

van € 94.000.

De heer De Groot zegt dat deze verstrekt kan worden.

lemand uit het publiek vraagt aan Staatsbosbeheer of het mogelijk is om de essen te verwijderen en de rest van de

bomen te laten staan.



De heer De Groot antwoordt dat de essen ziek zijn. Er is een onderzoek geweest naar de veiligheid van de bomen.

Verder is er een reguliere dunning van de bosvakken nodig. Groot onderhoud zou ook over één of twee jaar gedaan

kunnen worden, maar dan wordt er nogmaals gezaagd in het park. Dat heeft niet de voorkeur van Staatsbosbeheer.

Een van bezwaarmakers zegt dat is niet is geluisterd naar de bewoners. Maar er is een informatieavond geweest en er

zijn excursies georganiseerd. Spreker wil bekijken of hij hen nog meer tegemoet kan komen en wil ook de plannen nog

eens met hen doornemen.

De heer Riisdiik zegt dat er geen sprake was van participatie. De informatiebijeenkomst is niet ervaren als participatie;

ook op de inloopavond kregen bezoekers informatie. De parkschouw was midden op de dag, waardoor alleen ouderen

konden deelnemen. Dit is symptoombestrijding en geen constructieve oplossing. Het was meer informeren dan

pa rticiperen.

Afronding

De voorzitter zegt dat de commissie voldoende is geïnformeerd. De commissie zal het aanbod van de heer De Groot

om nog eens met de bewoners te praten in haar overwegingen betrekken. De voorzitter bedankt voor de bijdragen en

sluit de hoorzitting.


