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Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
Beantwoording is openbaar/niet openbaar (doorhalen wat niet van toepassing is). 
 

Naam en fractie: Jelmer Kruyt, Goois Democratisch Platform 

Datum indiening: 1 maart 2021 

Datum antwoord: 25 maart 2021 

Onderwerp: Onrechtmatige bomenkap Mariahoeve 

 

Inleiding 
Afgelopen maandag is de gemeente naar verluid gestart met de geplande bomenkap in de wijk Mariahoeve. Hierbij zijn 
echter ook bomen gekapt waarvoor nog een bezwaar- en beroepsprocedure loopt. De kap is vervolgens op last van de 
Rechtbank Midden Nederland stil gelegd, zo is te lezen in dit artikel. Wij hebben hierover de volgende vragen.  
 
Vraag 1 
Klopt het dat de gemeente is gestart met de geplande bomenkap in de wijk Mariahoeve, waarbij ook bomen zijn gesneuveld 
waarvoor nog een bezwaar- en beroepsprocedure loopt?  
 
Antwoord 
Bij de start van de werkzaamheden was er geen enkele bezwaar- of beroepsprocedure gaande. De bezwaarprocedure was 
namelijk in januari dit jaar afgerond. De  (onafhankelijke) commissie voor de bezwaarschriften heeft  medio januari dit jaar 
eerst advies uitgebracht aan ons college over de afhandeling van de ingediende bezwaren. De commissie heeft ons 
geadviseerd om 2 van de 18 ingediende bezwaarschriften niet-ontvankelijk te verklaren en alle overige bezwaarschriften 
ongegrond te verklaren. Het college heeft dat advies volledig overgenomen en de bezwaarmakers in januari dit jaar per brief 
de beslissing op het bezwaar meegedeeld. Daarbij hebben wij ook besloten minder bomen te kappen dan was vergund en de 
herplant uit te breiden. Daarmee was de weg vrij om gebruik te maken van de vergunning voor het kappen van bomen, die 
overigens al sinds 13 mei 2020 van kracht is. De beroepstermijn stond al geruime tijd open, maar het instellen van beroep 
heeft geen schorsende werking. Wij wilden met oog op het broedseizoen en de voortgang van het overig onderhoud de 
kapwerkzaamheden zo snel mogelijk afronden (zie ook antwoord 2).  
 
Vraag 2 
Zo ja, hoe heeft dit kunnen gebeuren en hoe ziet het college dat in relatie tot de voorbeeldfunctie die de gemeente heeft? 
Was dit een vergissing, of was er opzet in het spel?  
  
Antwoord 
De kap van de bomen is geen vergissing, maar vloeit voort uit een zorgvuldig proces van planvorming, waarin 
belanghebbenden uitgebreid mogelijkheden hebben gekregen om te participeren. In dat proces hebben wij, ook ten aanzien 
van bomen en groenvoorzieningen, goed geluisterd naar wat er leeft onder de bewoners . Vanwege dit proces hebben wij ook 
veel wensen en verzoeken kunnen honoreren en onze keuzes tijdens de planvorming mede gebaseerd op voorkeuren van 
bewoners.  
De commissie voor afhandeling van de bezwaarschriften heeft in algemene zin geoordeeld dat (citaat): 

…..het collegebesluit van 13 mei 2020 zorgvuldig en op de juiste wijze tot stand is gekomen. De omwonenden hebben 
actief kunnen participeren en de wensen zijn zorgvuldig overwogen en afgewogen, waarbij uw College daar waar 
mogelijk aangekoerst heeft op consensus, maar ook de afzonderlijke input en bezwaren telkens heeft afgezet tegen het 
totale plan, het groot onderhoud in deze wijk en het groene karakter van de wijk en de aangrenzende omgeving. De 
bezwaren zijn zodoende geen aanleiding voor een ander besluit.  

In haar advies gaat de commissie ook meer specifiek in op de diverse bezwaren. Ook daarbij concludeert de Commissie dat 
ons college op goede gronden en met een zorgvuldige afweging van de in het geding zijnde belangen omtrent de bomen 
heeft besloten en gemaakte keuzes goed heeft gemotiveerd. 
 
Wij hebben besloten om gedurende de behandeling van de bezwaarschriften geen kapwerkzaamheden uit te voeren. Na het 
besluit op bezwaar is er de mogelijkheid voor het indienen van beroep  bij de rechter. De mogelijkheid daartoe heeft echter 
geen schorsende werking voor het uitvoeren van de werkzaamheden.  
Net als in juni vorig jaar, hebben wij in februari van dit jaar (opnieuw en enkele weken ná de beslissing op het bezwaar) per 
brief aan alle bewoners van de wijk de stand van zaken van het project Mariahoeve toegelicht én aangekondigd de bomen te  
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gaan kappen. De keuze hiervoor hebben wij ook gemotiveerd; wij wilden deze werkzaamheden gereed hebben vóórdat het  
nieuwe broedseizoen aanvangt. Tijdens deze periode willen we namelijk geen verstoring van de natuur, maar rust in de wijk.  
Ook is kap van de bomen nodig om straks het overige onderhoud te kunnen uitvoeren. Tot dat moment heeft niemand 
beroep ingesteld. 
 
Nadat wij op 22 maart jl. gestart zijn met het kappen van de bomen is er door een bewoner beroep ingesteld bij de rechtbank. 
Deze bewoner heeft de rechter tevens verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. Naar aanleiding hiervan zijn wij 
gestopt met de vergunningplichtige kapwerkzaamheden, de niet-vergunningplichtige kap van bomen hebben we voortgezet. 
De zitting ten behoeve van de voorlopige voorziening heeft plaatsgevonden op 2 maart 2021. Na afloop van de zitting heeft 
de voorzieningenrechter onmiddellijk uitspraak gedaan en het verzoek om een voorlopige voorziening afgewezen. De rechter 
heeft de schorsing van de werkzaamheden ook per direct opgeheven en geoordeeld dat de gemeente de kapwerkzaamheden 
kon hervatten. In de week na de zitting hebben wij de kapwerkzaamheden weer hervat. Inmiddels zijn de bomen in de wijk 
conform uitvoeringsontwerp gekapt. 
 


