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Fractie CU
De heer H. Buitenhuis

Geachte heer Buitenhuis,

Op 12 december 2021 heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 
42 van de Organisatieverordening van de gemeenteraad, over de bomenkamp aan de 
Kerkstraat-Rembrandtstraat in Voorthuizen. 

Alvorens wij ingaan op de afzonderlijke vragen, schetsen wij de feitelijke situatie. In zijn 
raadsvergadering van 6 oktober 2021 stelde gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Kerkstraat-Rembrandtstraat’ vast. Deze maakte de bouw van 25 appartementen (met 
parkeerplaats), alsmede een nieuwe pastorie aan de Kerkstraat mogelijk. Tezamen met 
de vaststelling van het bestemmingsplan is ook de omgevingsvergunning ten behoeve 
van de 25 appartementen verleend. Het gaat daarbij niet alleen om een vergunning voor 
het bouwen maar onder andere ook voor het aanleggen van een uitrit en het kappen 
van bomen. Bij dat laatste gaat het om de kap van 59 bomen en het verplaatsen van 
één boom. Deze gecoördineerde besluiten zijn gepubliceerd op 14 oktober 2021 en 
lagen ter inzage tot en met 26 november 2021. Tegen de gecoördineerde besluiten zijn 
vier beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Omdat er echter geen voorlopige 
voorziening is gevraagd in de periode dat de besluiten ter inzage lagen, zijn de besluiten 
op 27 november 2021 wel in werking getreden. Dit betekent dat de vergunninghouder 
voor eigen rekening en risico gebruik kan maken van de vergunning. 
Vervolgens heeft de initiatiefnemer op 9 december 2021 een ecologisch werkprotocol 
laten opstellen. Daarin zijn de daadwerkelijk aanwezige ecologische waarden 
vastgelegd. Aansluitend zijn op 10 december 2021 de werkzaamheden opgestart voor 
zover deze de ecologische waarden niet aantasten. Deze werkzaamheden zijn, naar 
aanleiding van een schorsingsverzoek, op dezelfde dag om 13:00 uur door de Raad van 
State stilgelegd in afwachting van een te houden zitting op 6 januari 2022. Dit betreft 
geen inhoudelijk oordeel van de Raad van State. Deze ordemaatregel dient enkel ter 
voorkoming dat er zich onherroepelijk gevolgen voordoen, voordat de Raad van State 
een uitspraak op het verzoek om voorlopige voorzien heeft gedaan.

Voor wat betreft de handhaving wordt wel opgemerkt dat de gemeente bevoegd gezag 
is voor de omgevingsvergunning. De provincie is bevoegd gezag als het gaat om de 
Wet Natuurbescherming. Aangezien de omgevingsvergunning in werking was getreden 
had de gemeente tijdens de aanvang van de kap geen acute 
handhavingsmogelijkheden. 
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Los van het nieuwe bestemmingsplan en de gecoördineerde besluiten, is er op 28 
oktober 2021 een vergunning verleend voor de kap van 20 dode sparren in het 
gemeentelijke deel van het sparrenbos. Tegelijkertijd is ook de kap van 10 dode sparren 
op het terrein van de kerk/ontwikkelaar (apart) vergund. Voor deze 10 sparren is dus als 
het ware een dubbele kapvergunning verleend. Beide kapvergunningen zijn bedoeld om 
dode sparren te kappen die een direct gevaar op leveren in de openbare ruimte als deze 
zouden omvallen. Binnen de geldende periode is een bezwaar binnengekomen van één 
omwonende. Dit bezwaar is gericht tegen beide vergunningen. In het bezwaar geeft de 
indiener het onderstaande aan:

Daarom ... als u kunt bevestigen dat de ondergroei zoveel als enigszins mogelijk 
is, … dan trek ik dit bezwaar direct in. 

Vervolgens heeft op 2 december een Teams-gesprek plaatsgevonden tussen 
wethouder Wijnne en de bezwaarmaker waarin door wethouder Wijnne is aangegeven 
dat de ondergroei zoveel mogelijk zal worden gespaard. Dit is ook door de wethouder 
via de mail aan de indiener van het bezwaar bevestigd waarna deze zijn bezwaar heeft 
ingetrokken. Inmiddels zijn de omgevingsvergunningen onherroepelijk geworden, 
waardoor snel gekapt kan worden om zo de broedperiode voor te zijn. 
De start van deze werkzaamheden stond gepland voor 14 december maar naar 
aanleiding van de ontstane situatie is deze opgeschort. Deze worden opnieuw ingepland 
in januari 2022. 

Wij beantwoorden uw vragen als volgt:
1. Is het college het met ons eens dat er bij het omgaan met groen en bomen rechtmatig 

en zorgvuldig gehandeld moet worden en dat er een goede communicatie met de 
buurt moet zijn, zeker als het gaat over groen en bomen? 
Ja

2. Klopt het dat u als college met de buurt overeenstemming had over de wijze en het 
tijdstip waarop de door de letterzetter aangetaste bomen gekapt mochten worden?
Gedeeltelijk. Er is contact geweest met één omwonende en niet met de buurt. Met 
deze omwonende is inderdaad overeenstemming. Dit leiden wij mede af uit het punt 
dat hij zijn ingediende bezwaar tegen de kap van de betreffende 20 dode sparren op 
grond van de gemeente en 10 dode sparren op grond van de kerk heeft ingetrokken. 
Dit na een toezegging van wethouder Wijnne dat bij deze kap de ondergroei zo veel 
als mogelijk gespaard zou worden.  

3. Is de uitvoering daarvan gegaan zoals u hebt gecommuniceerd en afgesproken?
De uitvoering zou, zoals gecommuniceerd met de omwonende, op 14 december 
worden opgestart. Door de ontstane situatie met betrekking tot de opgestarte kap 
door de initiatiefnemer van het bouwplan, is dat opgeschort tot in ieder geval 6 januari 
2022. 

4. Hoe kan het dat gebeuren dat er door de projectontwikkelaar tegelijk opdracht is 
gegeven om op het terrein van de ontwikkelaar al meer dan bovengenoemde bomen 
te kappen? 
De ontwikkelaar had tot de schorsing de beschikking over een in werking getreden 
kapvergunning waarvan hij gebruik maakte. De ontwikkelaar had en heeft geen 
opdracht de 20 dode sparren op grond van de gemeente te kappen.
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5. Waarom zijn er al veel meer andere bomen eerder gekapt dan dat de procedure bij 
de raad van state is afgerond?
Het instellen van beroep bij de Raad van State schort de werking van een 
omgevingsvergunning niet automatisch op. Hiervoor is een afzonderlijk 
schorsingsverzoek nodig. Een dergelijk verzoek had tegelijk met het beroepschrift 
ingediend kunnen worden. Dan was de omgevingsvergunning niet in werking 
getreden en had de ontwikkelaar niet tot kap over kunnen gaan. De ontwikkelaar 
beschikte bij de aanvang van de kap dus over een in werking getreden vergunning 
en kon op eigen risico de werkzaamheden legaal starten. Dit totdat de vergunning 
op vrijdag 10 december om 13:00 uur werd geschorst.

6. Welk juridische grond had de projectontwikkelaar, om voordat het bestemmingsplan 
wordt behandeld door de Raad van State, al te starten met de kap van de bomen op 
het terrein van de ontwikkelaar?
Zie onze reactie op vraag 5.

7. Heeft het college er voldoende voor gezorgd, met afspraken in de vergunning, dat er 
alleen gekapt kan worden na het voldoen aan alle procedures en besluiten met 
betrekking tot dit bestemmingsplan? 
Ja

8. Hoe heeft het dan kunnen gebeuren dat de voorzieningenrechter aanleiding ziet om 
de kap stil te leggen?
Het onderstaande antwoord is afkomstig uit de uitspraak van de Raad van State 
inzake het schorsingsverzoek:

‘De voorzieningenrechter stelt vast dat als het verzoek niet wordt toegewezen, de 
kapwerkzaamheden die op grond van de omgevingsvergunning zijn toegestaan 
(verder) worden uitgevoerd. 
Op het moment dat het verzoek om voorlopige voorziening bij de Afdeling 
binnenkwam was er geen gelegenheid om partijen tijdig op een zitting te horen. 
Om te voorkomen dat zich onomkeerbare gevolgen voordoen voordat uitspraak 
wordt gedaan op het verzoek, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om 
vooruitlopend op de behandeling van de zaak ter zitting een voorlopige 
voorziening te treffen. Daarbij betrekt de voorzieningenrechter dat op 6 januari 
2022 een zitting zal worden gehouden, waarbij de voorzieningenrechter zal 
beoordelen of aanleiding bestaat de getroffen voorlopige voorziening op te heffen 
of te wijzigen. Dit betekent dat de bomen niet mogen worden gekapt in afwachting 
van de behandeling van de zaak op deze zitting.’

9. Hoe bent u voornemens om de kwaliteitsimpuls en de groencompensatie qua 
participatie van betrokken vorm te geven?
Het opstellen van het plan zal, inclusief het communicatieaspect, opgepakt worden 
nadat de Raad van State definitief uitspraak heeft gedaan in de zaak met betrekking 
tot de gecoördineerde besluiten. Naar aanleiding van de op 6 oktober aangenomen 
motie over dit punt, is op de langetermijnagenda opgenomen dat een dergelijk plan 
in november 2022 gereed is.
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Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

W. Wieringa J.J. Luteijn
secretaris burgemeester


