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Inleiding 
 
HEYEN BEHEER en de familie ………. hebben het voornemen om in twee tuinen aan de Koningslaan (Parklaan 33) en Koningin 
Emmalaan (naast 24) te Bussum nieuwe huizen te bouwen. Vooruitlopend op een eventuele omgevingsvergunning is een 
kapaanvraag voor bomen op deze twee percelen gedaan en deels gegeven. Naar onze informatie zijn er meer bomen gekapt 
op deze twee locaties dan in de vergunning is opgenomen. Tevens wordt aangevoerd dat de herplantplicht niet wordt 
gehandhaafd omdat er voor de Koningslaan bouwplannen zouden zijn.  
 
Vraag 1 
Klopt het dat er meer is gekapt dan was vergund? 
 
Antwoord 
Ja, dat klopt. 
 
Vraag 2 
Gegeven het feit dat de raad geen beslissing heeft genomen over een eventuele wijziging van het bestemmingsplan teneinde 
deze woningbouw mogelijk te maken, op basis waarvan verleent de gemeente dan medewerking aan onherroepelijke 
voorbereidingsactiviteiten zoals het kappen van bomen? 
 
Antwoord  
Op 12 december 2017 is een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen verleend voor het perceel Koningin 
Emmalaan (naast 24) te Bussum. Het betrof een vergunning voor het vellen van twee bomen (een conifeer en een moeraseik). 
In de vergunning is een plicht opgelegd voor het herplanten van één boom. Op 13 december 2017 is een 
omgevingsvergunning voor het kappen van 57 bomen verleend voor het perceel Parklaan 33 te Bussum. Dit betrof een al 
jarenlang braakliggend en verwaarloosd terrein. Het merendeel van de bomen betrof jonge scheuten. Hier is geen 
herplantplicht opgelegd aangezien het om onderhoud van het terrein ging. Ten tijde van beide aanvragen was niets bekend 
over bouwinitiatieven op deze plekken en dit bleek ook niet uit de aanvragen. Pas op 7 april 2018 is een vooroverleg ingediend 
ten aanzien van de bouwplannen. Op 22 juni 2019 is hiervoor een aanvraag om omgevingsvergunning ingediend. De 
kapactiviteiten zijn om deze reden niet beoordeeld als voorbereidende activiteiten voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten.  
 
Vraag 3 
Mochten er valide argumenten zijn om de kapvergunning te verlenen, wordt er nu dan gehandhaafd op de nieuwe herplant? 
Mocht dat niet zo zijn, waarom niet? 
 
Antwoord 
Ja, in beide gevallen zijn handhavingsprocedures gestart. Hierboven is beargumenteerd waarom de (inmiddels 
onherroepelijke) kapvergunningen verleend zijn. Geconstateerd is dat er in beide gevallen meer bomen gekapt zijn dan 
vergund.  
 
In het geval van de Parklaan zijn er 15 bomen meer gekapt dan vergund. Hier is in het kader van handhaving een last onder 
dwangsom opgelegd met een begunstigingstermijn tot 1 december 2019 voor het herplanten van 10 bomen. Tegen het 
dwangsombesluit is bezwaar gemaakt, maar de intentie is dat de herplant tijdig wordt uitgevoerd. Er is overleg met de 
hovenier over de wijze van herplanten op het terrein.  
 
Wat betreft de Koningin Emmalaan is geconstateerd dat er zes bomen meer gekapt zijn dan vergund. In het kader van een 
handhavingsprocedure (voornemen opleggen last onder dwangsom) is bepaald dat er twee bomen herplant moet worden 
(naast de herplantplicht voor een boom uit de vergunning). Deze procedure is na de vooraankondiging on hold gezet vanwege 
de beoogde nieuwbouw en de daarbij horende tuininrichting. Betrokkene heeft hierom, in afwachting van de uitkomst van de 
vergunningprocedure voor het bouwen, verzocht in zijn zienswijze. De herplant van de twee bomen zal in de tuininrichting 
meegenomen. Mocht het niet komen tot nieuwbouw (weigering van de vergunningaanvraag) dan zal alsnog uitvoering 
gegeven worden aan de dwangsomprocedure, met als last de herplant van twee bomen. 
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