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Hierbij stellen wij beroep in tegen het besluit van burgemeester en wethouders van Geertruidenberg 
van 29 maart 2017, verzonden op 30 maart 2017, nr. HZ_WAB020160081, waarbij, beslissend op 
bezwaar, de op 20 april 2016 aan de gemeente Geertruidenberg verleende omgevingsvergunning 
voor het kappen van een rode beuk aan de Willem Alexanderhof te Raamsdonksveer in stand is 
gehouden met nadere motivering en toevoeging van voorschriften. Tevens is bij het besluit een 
omgevingsvergunning verleend voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 
Een kopie van het besluit wordt hierbij overgelegd (bijlage 1). 

Gronden van het beroep 

1. Achtergronden 

Het gaat hier om een beuk die in 1930 is geplant. De boom stond in de tuin van de voormalige 
pastorie van de Hervormde Kerk aan de Emmastraat. Bij de verkoop van de grond door de gemeente 
aan Woningcoöperatie Volksbelang is overeengekomen dat de boom moet blijven staan. Het 
appartementencomplex is omstreeks 1985 gebouwd. De grond waarop de boom staat en de 
parkeerplaats zijn eigendom van de gemeente. In 2002 heeft de gemeente met Volksbelang 
afspraken gemaakt over het schoonhouden van de galerijen en ramen etc. De gemeente snoeit de 
boom en bestrijdt de plak en insecten. Op 6 juni 2005 heeft verweerder het besluit genomen dat de 
boom niet wordt gekapt. In dit besluit is gewezen op het monumentale karakter (cultuurhistorische 
waarde} van de boom en het feit dat de boom beeldbepalend is voor de omgeving. Ook is overwogen 
dat de boom er eerder stond dan het appartementencomplex. Verweerder oordeelde dat bij een 
goede verzorging en het schoonhouden van de bordessen de boom behouden moet kunnen blijven. 

Het besluit is niet ons bezit, maar kenbaar uit een verslag van een gesprek van de 
burgemeester en wethouder Van Oort met diverse bewoners op 10 juli 2015. 

Op 27 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Centrum Raamsdonksveer 
vastgesteld. Hierin is de grond waarop de boom staat de dubbelbestemming Waarde - Groeiplaats 
monumentale boom toegekend. Het gesprek van 10 juli 2015 leidde tot een ambtelijk advies aan 
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verweerder van 15 december 2015 om geen kapprocedure te starten, maar de bewoners uit te 
nodigen voor een gesprek om het besluit toe te lichten en de bestrijding van bladluizen vanaf 2016 
op biologische wijze te intensiveren. Verweerder heeft dit advies niet gevolgd en besloten de 
kapprocedure te starten. Op 24 februari 2016 heeft de gemeente een kapaanvraag gedaan. Op 
20 april 2016 heeft verweerder de kapvergunning verleend. De Bomenstichting heeft op 27 mei 2016 
tegen dit besluit bezwaar gemaakt. Bij het bestreden besluit van 29 maart 2017, verzonden op 
30 maart 2017, heeft verweerder het bezwaar gedeeltelijk gegrond en voor het overige ongegrond 
verklaard en de omgevingsvergunning voor het kappen van de beuk in stand gehouden met nadere 
motivering en toevoeging van voorschriften. Tevens is bij het besluit een omgevingsvergunning 
verleend voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 
De Bomenstichting kan zich niet verenigen met het besluit en voert het volgende aan. 

2. Omgevingsvergunning voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Wij zijn van mening dat er geen rechtsgrond is om een omgevingsvergunning te verlenen voor de 
activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, omdat de verlening van de 
omgevingsvergunning voor de activiteit vellen meebrengt dat het verbod als bedoeld in artikel 15, lid 
15.4.1, aanhef en onder h, van het bestemmingsplan Centrum Raamsdonksveer niet van toepassing 
is. Verweerder had moeten volstaan met het nemen van een besluit op het bezwaar tegen de 
omgevingsvergunning voor de activiteit vellen. In het navolgende lichten wij dit toe. 

Verweerder heeft, in verband met het in het bestemmingsplan opgenomen verbod om ter plaatse 
van de bestemming Waarde - Groeiplaats monumentale boom bomen te snoeien, vellen of rooien, 
een omgevingsvergunning voor de activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 
verleend. Het besluit in primo bevatte geen vergunning voor deze activiteit. Bij besluit op bezwaar is 
de betreffende vergunning alsnog verleend. Zoals hierboven betoogd, is dit niet juist. Artikel 15, lid 
15.4.2, aanhef en onder b, van het bestemmingsplan bepaalt immers dat het verbod zoals 
opgenomen in lid 15.4.1 niet van toepassing is op werken en/of werkzaamheden die reeds mogen 
worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning voor werken of werkzaamheden. Met het 
besluit in primo is een vergunning voor het vellen van de boom verleend en dit is een vergunning 
voor werken of werkzaamheden. Onder werken of werkzaamheden wordt ook begrepen het vellen 
of rooien van bomen. Het verbod van artikel 15, lid 15.4.1, was naar onze mening dus niet van 
toepassing. Het besluit kan op dit onderdeel niet in stand blijven. 

Mocht onze mening niet juist zijn, dan moet worden geconstateerd dat op 21 april 2016 (acht weken 
na de datum van ontvangst van de aanvraag) een omgevingsvergunning van rechtswege is ontstaan 
gelet op artikel 3.9, derde lid, van de Wabo. Verweerder had deze vergunning van rechtswege bij 
besluit op bezwaar moeten herroepen en de aanvrager in de gelegenheid moeten stellen de 
aanvraag op zodanige wijze aan te vullen dat deze betrekking heeft op alle onlosmakelijk verbonden 
activiteiten (zie ABRvS 9 december 2015, ECLl:NL:RVS:2015:3762). Gelet hierop is het bestreden 
besluit onbevoegd genomen en dient het om die reden te worden vernietigd. 

Mocht ook dit standpunt niet juist zijn, dan is het volgende van belang. Artikel 15, lid 15.3, van het 
bestemmingsplan bepaalt dat, alvorens omtrent het verlenen van vergunning als bedoeld in lid 
15.4.1 te beslissen, het bevoegd gezag schriftelijk advies inwint bij een ter zake deskundige omtrent 
de vraag of door de voorgenomen werken en/of werkzaamheden het belang van de instandhouding, 
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de bescherming en het herstel van de monumentale bomen niet onevenredig wordt geschaad 
alsmede omtrent de eventueel te stellen voorwaarden. Verweerder heeft met toepassing van deze 
bepaling een advies ingewonnen. Het advies is ingewonnen bij Pius Floris Boomverzorging, welk 
bedrijf op 24 augustus 2016 een rapport van een visuele inspectie heeft opgesteld. Dit rapport geeft 
echter geen antwoord op de vraag of door de voorgenomen werken en/of werkzaamheden 
(bestaande uit vellen) het belang van de instandhouding, de bescherming en het herstel van de 
boom onevenredig wordt geschaad. Ook vermeldt het rapport niets omtrent de eventueel te stellen 
voorwaarden. Wel vermeldt het rapport dat de conditie van de boom goed is, dat de boom veilig is 
en dat de toekomstverwachting van de boom meer dan 15 jaar is. Gelet hierop is het onbegrijpelijk 
dat verweerder een omgevingsvergunning heeft verleend voor de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo. 

3. Omgevingsvergunning voor de activiteit vellen 

Over de omgevingsvergunning voor de activiteit vellen merken wij het volgende op. 

Verweerder is contrair gegaan aan het advies van de Vaste Commissie van advies voor 
bezwaarschriften, hierna: de bezwaarschriftencommissie. De bezwaarschriftencommissie heeft op 
11oktober2016 geadviseerd het bezwaar gegrond te verklaren, het bestreden besluit van 20 april 
2016 te herroepen en in plaats daarvan een nieuw besluit te nemen, inhoudende de gevraagde 
vergunning te weigeren. Ook heeft de bezwaarschriftencommissie verweerder geadviseerd met de 
bewoners en de Woningstichting Thuisvester duidelijke, schriftelijke afspraken te maken over in 
ieder geval het snoeien van de boom en het schoonmaken van de straat. 

Het advies van de bezwaarschriftencommissie is duidelijk: 

"Gelet op de weigeringsgronden van artikel 4:11, derde lid APV en het Bomenbeleidsplan 
bomen is de overlast die de buurtbewoners aankaarten onvoldoende om over te gaan tot het 
kappen van de boom. In het "Boompasoort waardevolle boom", van deze boom, zoals dat is 
opgenomen in het proces-dossier staat aangegeven dat deze boom voldoet aan alle 
basisvoorwaarden, t.w.: ouder dan vijftig jaar, is beeldbepalend en onvervangbaar. De conditie 
en levensverwachting voldoen ook aan deze basisvoorwaarden. Er is naar oordeel van de 
commissie geen sprake van ernstige overlast zoals bedoeld op pagina 40 van het 
Bomenbeleidsplan. De overlast/hinder wordt veroorzaakt door een gebrek aan het frequent 
schoonhouden, zoals het verwijderen van afgevallen blad en bloesem, van de straat, waarover 
in het verleden kennelijk afspraken zouden zijn gemaakt. Ter hoorzitting is meerdere malen 
aangegeven dat er onvoldoende wordt schoongemaakt en dat de gemeente zich niet houdt 
aan de gemaakte afspraken hieromtrent. Er worden onvoldoende bestrijdingsmogelijkheden 
ingezet. Naar het oordeel van de commissie geldt dit evenzeer voor Woningstichting 
Thuisvester. 

De commissie adviseert het college nadrukkelijk om (nogmaals) duidelijke schriftelijke 
afspraken te maken met de corporatie en de bewoners over het onderhoud van de boom en 
het schoonhouden (o.a. verwijderen van afgevallen blad en/of bloesem) van de straat. 
Daarnaast heeft het college naar inzien van de commissie een duidelijke taak met betrekking 
tot het regelmatig kappen danwel uitdunnen van de takken, met name als deze takken zich 
boven het dak van de woningen bevinden." 

3 



Ingevolge artikel 7:13, zevende lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt, indien 
de beslissing op het bezwaar afwijkt van het advies van de commissie, in de beslissing de reden voor 
die afwijking vermeld. Verweerder heeft niet gemotiveerd waarom is afgeweken van het advies van 
de bezwaarschriftencommissie. In het besluit op bezwaar is het advies van de bezwaarschriften
commissie zelfs niet genoemd. Hierdoor is artikel 7:13, zevende lid, van de Awb geschonden. 
Het besluit komt reeds hierom voor vernietiging in aanmerking. 

Wat betreft de overwegingen op grond waarvan verweerder het besluit tot verlening van de 
kapvergunning handhaaft, merken wij het volgende op. 

Verweerder stelt in de inhoudelijke overwegingen - zesde gedachtestreepje - dat de boom niet is 
opgenomen in de bomenlijst, maar dat vanwege de omvang van de stamdiameter en hoogte een 
vergunningplicht geldt, indien kap aan de orde is. Verweerder stelt voorts - achtste gedachtestreepje 
- dat de boom op grond van de bomenlijst niet als een beeld, herkenning, bijzonder of 
cultuurhistorische waardevolle boom is aangemerkt. Op basis van het bomenbeleidsplan is de kap 
(bedoeld zal zijn: een kapvergunning) volgens verweerder niet noodzakelijk vanwege de waarde, 
maar vanwege de algemene kaders, vanwege omvang en hoogte. Deze overwegingen snijden geen 
hout en zijn ook in strijd met het ambtelijke advies aan het college (bijlage 2). Op de bomenlijst staan 
alle gemeentelijke houtopstanden met een stamdiameter van meer dan 20 cm, gemeten op 1,30 m 
hoogte boven maaiveld. De boom staat derhalve wel degelijk op de bomenlijst. In de praktijk 
hanteert verweerder bij de beoordeling van aanvragen om kapvergunning de informatie die over een 
boom is opgenomen in het boom paspoort. In het boompaspoort van de beuk aan de Willem 
Alexanderhof, opgesteld door Cobra boomadviseurs en gedateerd augustus 2013, is vermeld dat de 
boom dendrologische waarde heeft en cultuurhistorische waarde omdat het een boom met een 
verhaal is. Verweerder is er dan ook ten onrechte vanuit gegaan dat de boom alleen vanwege 
omvang en hoogte kapvergunningplichtig is en verder geen bijzondere waarde heeft. Dat de boom 
een bijzondere waarde heeft blijkt ook uit de toegekende Dubbelbestemming Waarde - Groeiplaats 
monumentale boom in het op 27 juni 2013 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan 
Centrum Raamsdonksveer. Verweerder heeft dit miskend. 

Met het hierboven genoemde bomenbeleidsplan is bedoeld het beleidsplan 'Bomen duurzaam in 
beeld, Bomenbeleidsplan Gemeente Geertruidenberg'. Zoals opgenomen in het advies van de 
bezwaarschriftencommissie staat op p. 40 van dit beleidsplan dat de raad met de vaststelling van het 
plan heeft uitgesproken haar (oude) en waardevolle bomen te zullen koesteren. Ook is op p. 40 
opgenomen dat dit tot gevolg heeft dat de gemeente vanaf nu zeer terughoudend en uniform 
reageert op verzoeken tot het drastisch snoeien, verwijderen en/of vervangen van bomen vanwege 
overlast. Hieraan is toegevoegd dat bomen die ernstige overlast veroorzaken, waarbij deze overlast 
niet is te voorkomen of te verhelpen, natuurlijk ook in de toekomst verwijderd en/of vervangen 
worden. De bezwaarschriftencommissie heeft geoordeeld dat van ernstige overlast geen sprake is. 
De overlast/hinder wordt volgens de bezwaarschriftencommissie veroorzaakt door een gebrek aan 
het frequent schoonhouden, zoals het verwijderen van afgevallen blad en bloesem, van de straat, 
waarover in het verleden kennelijk afspraken zijn gemaakt. Ter hoorzitting is meerdere malen 
aangegeven dat er onvoldoende wordt schoongemaakt en dat de gemeente zich niet houdt aan de 
gemaakte afspraken hieromtrent. Er worden onvoldoende bestrijdingsmogelijkheden ingezet. Naar 
het oordeel van de commissie geldt dit evenzeer voor Woningstichting Thuisvester. De commissie 
adviseert het college nadrukkelijk om (nogmaals) duidelijke schriftelijke afspraken te maken met de 
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corporatie en de bewoners over het onderhoud van de boom en het schoonhouden (o.a. verwijderen 
van afgevallen blad en/of bloesem) van de straat. Daarnaast heeft het college naar inzien van de 
commissie een duidelijke taak met betrekking tot het regelmatig kappen dan wel uitdunnen van de 
takken, met name als deze takken zich boven het dak van de woningen bevinden. 

Een bestuurslid van de Bomenstichting, de heer E.S.J.M. Rood, heeft de situatie op 23 april 2017 ter 
plaatse bekeken en gesproken met een bewoonster die overlast ondervindt en haar schoonzoon. Het 
door Pius Floris Boomverzorging aanbevolen snoeiwerk blijkt niet te zijn uitgevoerd. Geconstateerd is 
dat de boom een boomspiegel van 7 x 6 meter heeft. Dit betekent dat er perspectief is om overlast 
van luizen door een goede bodembehandeling te reduceren. Zie hierover ook de brochure van Pius 
Floris Boomverzorging (bijlage 3). De overlast bestaat verder vooral uit gevallen blad en vruchten. De 
gemeente heeft ooit beloofd vaak blad te vegen, maar lijkt die belofte niet na te komen. De 
bevindingen van de heer Rood bevestigen hetgeen de bezwaarschriftencommissie naar voren heeft 
gebracht over het onvoldoende bestrijden van de overlast door verweerder. 

Gezien het advies van de bezwaarschriftencommissie kan verweerder zich in redelijkheid niet op het 
standpunt stellen dat sprake is van een gevaarlijke situatie die kan leiden tot onnodig mensenleed en 
een kapvergunning verlenen met het argument dat 'het maatregelenpakket' er niet toe heeft geleid 
dat de overlast tot een acceptabel niveau terug is gebracht. Het is de taak van de gemeente, gelet op 
het openbaar belang dat met de aanwezigheid van de boom is gediend, de overlast die de boom voor 
de bewoners geeft tot een acceptabel niveau terug te brengen. Van de toepassing van een effectief 
'maatregelenpakket' is niet gebleken. Een onderhoudsplan zoals in het bestreden besluit als 
vergunningvoorschrift voor de te herplanten rode zuilbeuk is opgenomen, kan naar onze mening ook 
voor de onderhavige rode beuk worden opgesteld. Tevens kan worden gewezen op het advies van de 
bezwaarschriftencommissie om (nogmaals) duidelijke schriftelijke afspraken te maken met de 
corporatie en de bewoners over het onderhoud van de boom en het schoonhouden (o.a. verwijderen 
van afgevallen blad en/of bloesem) van de straat. 

Wij wijzen er nog op dat verweerder op 7 februari 2017, dus ruim voor het bestreden besluit van 
29 maart 2017, heeft besloten de gemeenteraad te vragen het Bomenbeleidsplan 'Niet kappen maar 
koesteren' vast te stellen. In het raadsvoorstel (bijlage 4) heeft verweerder uiteengezet dat met 
vaststelling van het bomenbeleidsplan de bomenlijst wordt aangescherpt en geactualiseerd en (bij 
collegebesluit) vervangen door een nieuwe Beschermde bomenlijst. Het Bomenbeleidsplan 'Niet 
kappen maar koesteren' is op 30 maart 2017 door de raad vastgesteld en op 20 april 2017 
bekendgemaakt (Gemeenteblad 2017, nr. 61126). In het raadsvoorstel is onder meer het volgende 
opgenomen: 

"In dit beleidsplan zetten we in op het beter beschermen van onze waardevolle en 
monumentale bomen. Deze bomen komen op de Beschermde bomenlijst. We kijken echter 
wel kritisch naar welke bomen we wél en welke bomen we niet waardevol genoeg vinden om 
ze op deze lijst te zetten. Daarbij moet ook worden gekeken naar het toekomstperspectief van 
de boom. Vergeleken met de huidige bomenlijst zal de nieuwe Beschermde bomenlijst korter 
worden. Daartegenover staat dat monumentale bomen die op de Beschermde bomenlijst 
terechtkomen niet worden gekapt, tenzij veiligheid in het geding is of de boom ziek is. Bij 
waardevolle bomen op de Beschermde bomenlijst kan overlast een aanleiding zijn om met 
elkaar in het Platform Bomen het gesprek aan te gaan om te komen tot de meest 
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toekomstbestendige oplossing. Alle overige bomen in onze gemeente die niet op de 
Beschermde bomenlijst staan worden vergunningsvrij. Met deze werkwijze beschermen we 
waardevolle en monumentale bomen beter dan voorheen, maar gaan we duidelijke keuzes 
maken om te komen tot een duurzaam bomenbestand." 

De beuk aan de Willem Alexanderhof is op de Beschermde bomenlijst opgenomen en daar vermeld 
als monumentale boom, zie de kaart op www.cobra-adviseurs.ni/cobra360/cobra-360-
projecten/geertruidenberg-monumentale-bomen. Een uitsnede van de kaart wordt hierbij 
overgelegd (bijlage 5). Gelet hierop is het standpunt van verweerder dat de boom alleen vanwege 
omvang en hoogte kapvergunningplichtig is en niet als een waardevolle boom is aan te merken, 
onhoudbaar. Verweerder had naar onze mening bij de heroverweging in bezwaar aansluiting moeten 
zoeken bij het nieuwe bomenbeleidsplan, waarin is opgenomen dat monumentale bomen die op de 
Beschermde bomenlijst terechtkomen niet worden gekapt, tenzij veiligheid in het geding is of de 
boom ziek is. Deze omstandigheden doen zich niet voor. In ieder geval had verweerder, mede gezien 
het advies van de bezwaarschriftencommissie, de kapvergunning in bezwaar moeten herroepen. 

4. Conclusie 

Wij concluderen tot gegrondverklaring van het beroep en vernietiging van het bestreden besluit met 
veroordeling van verweerder in de kosten van de procedure. 

5. Verzoek ex artikel 8:81 Awb 

Om te voorkomen dat de boom na afloop van de beroepstermijn wordt gekapt, verzoeken wij u het 
bestreden besluit met toepassing van artikel 8:81 Awb te schorsen tot zes weken nadat op het 
beroep is beslist, met veroordeling van verweerder in de kosten van de procedure. 

Hoogachtend, 
namens de Bomenstichting 

drs. H. Hirsch 
bureausecretaris 
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mr. F.C.S. Warendorf 
secretaris 

3. Brochure Pius Floris Boomverzorging 'Biologische luizenbestrijding' 
4. Raadsvoorstel Bomenbeleidsplan 'Niet kappen maar koesteren' 
5. Uitsnede Beschermde bomenlijst 
6. Statuten 
7. KvK-informatie 

6 


