
 

 

  

 

 

 

Verweerschrift 
 

Aan:  De Commissie Bezwaarschriften, 

t.a.v. de secretaris mw. mr. E. Schouten 

Van:  Team Inwoners, Ondernemers en Vergunningen (A. Jager)  

Datum:  15 september 2021 

Zaaknummers:  895503, 895303, 895274, 895300, 895310, 898842, 898713, 898871, 899823  

                          en 900228 

Onderwerp: Bezwaren verleende kapvergunning Blekersveld 

 

BETREFT: Bezwaarschriften van: 

1. mevrouw H.J. Willemse (woonachtig op Blekersveld nr. 30) en mevrouw N.M.     

    Limburg (Blekersveld nr. 31), daterend van 21 augustus 2021 en ontvangen op 24  

    augustus 2021; 

2. de heer R. Kesteloo (Blekersveld nr. 19), daterend van 21 augustus 2021 en  

    ontvangen op 24 augustus 2021; 

3. familie Vloothuis (Blekersveld nr. 20), daterend van 22 augustus 2021 en  

    ontvangen op 24 augustus 2021; 

4. mevrouw B. Kist (Blekersveld nr. 44), daterend van 23 augustus 2021 en  

    ontvangen op 24 augustus 2021; 

5. de heer J. van Loon (Blekersveld nr. 43), daterend van 23 augustus 2021 en  

    ontvangen op 24 augustus 2021; 

6. de heer P. Kol (Blekersveld nr. 28), daterend van 27 augustus 2021 en ontvangen  

    op 31 augustus 2021; 

7. de heer J.E. Dijk van Vos & Vennoten, ingediend namens Stichting Bomenridders  

    Haarlem en Omgeving, daterend en ontvangen op 30 augustus 2021 en  

    aangevuld op 15 september 2021; 

8. mevrouw I. Stroomer (Blekersveld nr. 37), daterend van 30 augustus 2021 en  

    ontvangen op 31 augustus 2021; 

9. M. Doodeman en C. Meij (Blekersveld nr. 15), daterend van 30 augustus 2021 en  

    ontvangen op 1 september 2021; 

10. mevrouw M. Verburg (Blekersveld nr. 26), daterend van 31 augustus 2021 en  

     ontvangen op 2 september 2021. 

 

Voornoemde bezwaarschriften zijn allen gericht tegen het besluit van 20 juli 2021, 

verzonden op 21 juli 2021, waarin is besloten om, onder voorwaarde, een 

omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen van 154 bomen op Blekersveld te 

Overveen.  

 

Geachte voorzitter, 

 

Ten aanzien van en in verband met het ingediende bezwaarschrift merken wij het volgende op. 

 

1. Ontvankelijkheid 

Bezwaartermijn  

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) vangt de termijn van zes weken voor het 

indienen van een bezwaarschrift aan met ingang van de dag na die waarop het besluit op de 

voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. 
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Het besluit is op 21 juli 2021 aan de aanvrager toegezonden. De bezwaartermijn eindigde dan ook 

op 2 september 2021. Alle bezwaarschriften zijn derhalve tijdig ingediend.  

 

Belanghebbendheid  

Ingevolge artikel 8:1 jo. artikel 7:1 Awb kan alleen een belanghebbende bezwaar indienen tegen een 

besluit. Onder belanghebbende wordt op grond van artikel 1:2, lid 1, Awb verstaan: “degene wiens 

belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken”.  

 

Volgens vaste jurisprudentie is ten aanzien van ruimtelijke besluiten de enkele omstandigheid dat 

iemand eigenaar of bewoner van het naastgelegen perceel is, voldoende om diegene aan te merken 

als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, lid 1, Awb.1 Belanghebbendheid van anderen dan 

eigenaren of bewoners van aangrenzende percelen is veelal afhankelijk van de aard en inhoud van 

het bestreden besluit. In de regel is degene die op geringe afstand van de te kappen bomen woont of 

vanuit zijn woning daarop zicht heeft, belanghebbende bij het besluit tot het verlenen van een 

kapvergunning.2 

 

Alle bezwaarmakers (m.u.v. Stichting Bomenridders, op de belanghebbendheid van deze stichting 

gaan wij hierna in) wonen op geringe afstand van Blekersveld. Wij zijn dan ook van oordeel dat zij 

kunnen worden aangemerkt als belanghebbenden bij het bestreden besluit.  

 

Op grond van artikel 1:2, lid 3, Awb worden, ingeval het een rechtspersoon betreft, als belangen van 

de rechtspersoon mede beschouwd: “de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun 

doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen”.  

 

Bij het bezwaar dat is ingediend namens Stichting Bomenridders, zijn de statuten van deze stichting 

overgelegd. Uit artikel 2 van deze statuten volgt welke doelstellingen de stichting heeft, te weten: “het 

bevorderen van de zorg en aandacht voor en het in stand houden en waar mogelijk verbeteren van 

de groene leefomgeving” in, onder andere, gemeente Bloemendaal. Wij zijn van oordeel dat de 

belangen die bij het bestreden besluit zijn betrokken, behoren tot de belangen die Stichting 

Bomenridders blijkens haar statuten behartigt.  

 

Daarnaast staat op de website van Stichting Bomenridders dat de stichting de afgelopen jaren aan 

veel projecten heeft meegewerkt. Deze projecten staan ook omschreven. Zo heeft de stichting 

meegewerkt aan het inenten van iepen en heeft zij ervoor gezorgd dat bomen op waardevolle 

bomenlijsten zijn geplaatst. Er is derhalve sprake van feitelijke werkzaamheden. Stichting 

Bomenridders kan naar ons oordeel dan ook worden aangemerkt als belanghebbende bij het 

bestreden besluit.  

 

2. Aanleiding  

Op grond van artikel 28 van de Huisvestingswet is iedere gemeente verplicht om te voorzien in 

huisvesting voor statushouders, overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling. De 

provincie ziet erop toe dat gemeenten zich aan deze taakstelling houden. De gemeente Bloemendaal 

loopt achter op deze taakstelling. De provincie heeft ons in de gelegenheid gesteld om deze 

achterstand in te halen.  

 

Op 30 juni 2020 heeft de gemeenteraad ons daarom middels een amendement opgedragen om zo 

snel mogelijk tijdelijke huisvesting voor statushouders te realiseren. De gemeenteraad heeft bij 

meerderheid van stemmen Blekersveld aangewezen als meest geschikte toekomstige 

woningbouwlocatie.  

 

 
1 Zie onder andere ABRvS 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:779. 
2 Zie ABRvS 18 november 2009, ECLI:NL:RVS:2009:BK3624. 
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Op 17 augustus 2020 hebben wij in onze collegevergadering besloten om 60 tijdelijke woningen 

(flexwoningen) te plaatsen op Blekersveld, zodat daar 40 statushouders en 40 reguliere 

woningzoekenden kunnen worden gehuisvest. Wij hebben besloten om eerst te starten met het 

realiseren van 30 woningen om daarmee de achterstand zo snel mogelijk in te halen. 

  

Om de woningen en benodigde voorzieningen op Blekersveld te kunnen realiseren, dienen bomen te 

worden gekapt. Maar ook zonder dat deze woningen en voorzieningen hier zouden komen, is het 

onze wens om het terrein aan te pakken. Daarvoor is het nodig om het terrein te saneren.  

 

Vooruitlopend op de benodigde vergunningen voor de woningen, zijn wij daarom in oktober 2020 

gestart met het verwijderen van struiken en bomen met een dwarsdoorsnede van minder dan 15 

centimeter. Hiervoor is op grond van de Algemene plaatselijke verordening (hierna: Apv) geen 

vergunning nodig.3  

 

Echter, heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord deze werkzaamheden op 29 oktober 2020 

stilgelegd en een last onder dwangsom aan ons opgelegd om te voorkomen dat wij verdere 

werkzaamheden zouden uitvoeren (zie productie 4). De Omgevingsdienst was namelijk van oordeel 

dat voor deze werkzaamheden mogelijk een ontheffing nodig was op grond van de Wet 

natuurbescherming in verband met de aanwezigheid van (beschermde) soorten en dan met name 

vleermuizen. Wij mochten pas verder gaan met de werkzaamheden zodra er een gedegen 

ecologisch onderzoek zou zijn verricht naar het effect van de bomenkap op vleermuizen. Wij hebben 

Adviesbureau E.C.O. Logisch benaderd om dit onderzoek voor ons te verrichten.  

 

In 2020 had dit adviesbureau al een verkennend natuuronderzoek voor ons uitgevoerd (zie productie 

1c). Conclusie was dat de werkzaamheden geen significant negatief effect hebben op de lokale 

populatie van vleermuizen die gebruik maken van het projectgebied als foerageergebied. Wij waren 

dan ook van oordeel dat er geen ontheffing nodig was op grond van de Wet natuurbescherming. 

Gelet hierop en vooruitlopend op het aanvullend onderzoek, is alvast een kapvergunning 

aangevraagd om onnodige vertraging te voorkomen. De aanhaakplicht was niet van toepassing nu 

uit het verkennend onderzoek volgde dat geen sprake is van significante negatieve effecten.4 

 

Wij hebben de kapvergunning verleend onder de voorwaarde dat uit het aanvullend onderzoek volgt 

dat er geen bijzondere flora en/of fauna in het projectgebied voorkomt. Indien blijkt dat er wel 

bijzondere flora en/of fauna in het projectgebied voorkomt, mag pas uitvoering aan de vergunning 

worden gegeven nadat er ontheffing is verleend op grond van de Wet natuurbescherming.  

 

Op 10 augustus 2021 hebben wij het aanvullend onderzoek van E.C.O. Logisch ontvangen (zie 

productie 5). Uit dit rapport volgt dat er geen ontheffing nodig is op grond van de Wet 

natuurbescherming. Wij hebben het rapport voorgelegd aan de Omgevingsdienst. Als reactie hierop 

heeft de Omgevingsdienst op 2 september 2021 besloten om de last onder dwangsom in te trekken 

(zie productie 6). De Omgevingsdienst geeft in dit intrekkingsbesluit aan zich te kunnen vinden in de 

conclusies van het rapport.  

 

 

 

 

 

 

 
3 Artikel 4:10, onder f jo. onder c, Apv.  
4 Artikel 2.1, lid 1, onder i, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht jo. artikel 2.2aa, onder b,  Besluit 
omgevingsrecht.  
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3. Bezwaren 

De bezwaren van bezwaarmakers luiden (kort samengevat) als volgt: 

1. Stichting Bomenridders stelt dat er geen of onvoldoende onderzoek is gedaan naar de 

aanwezigheid van de waarden zoals genoemd in artikel 4:13, lid 2, Apv. Volgens hen 

beschikken de bomen waarvoor kapvergunning is verleend namelijk wel over deze waarden. 

In dit kader wijzen zij onder andere op de cultuurhistorische waarde. Uit een rapport zou 

volgen dat in het plangebied (mogelijk) archeologische sporen en resten aanwezig zijn.  

2. Bezwaarmakers geven allen aan dat het kappen van de bomen tot een verslechtering van 

hun leefomgeving leidt. Zij stellen dat hun uitzicht door de bomenkap verloren gaat. 

Bovendien zorgen de bomen volgens hen voor vermindering van geluid en fijnstof afkomstig 

van de Randweg. In het gebied wonen veel dieren en bezwaarmakers vrezen dat deze 

dieren door de bomenkap verdwijnen.  

3. Enkele bezwaarmakers geven aan dat zij in het verleden hebben gevraagd of er een 

tussenboom weggehaald mocht worden in verband met lichtinval. Zij hebben toen te horen 

gekregen dat dit niet kon omdat de boom beschermd is. Bezwaarmakers vragen zich af 

waarom de boom nu dan wel kan worden gekapt.  

4. Enkele bezwaarmakers geven aan verbaasd te zijn over het feit dat er al een kapvergunning 

is verleend, terwijl er nog geen bouwvergunning is afgegeven. Bezwaarmakers wijzen erop 

dat Blekersveld volgens het geldende bestemmingsplan de bestemming ‘Groen’ heeft en 

dat, door een kapvergunning te verlenen, hieraan voorbij wordt gegaan. Stichting 

Bomenridders wijst in dit kader op de mogelijkheid om artikel 4:16, lid 3, Apv toe te passen. 

Op grond van dit artikel kunnen wij aan de kapvergunning het voorschrift verbinden dat pas 

tot kap mag worden overgegaan indien andere vergunningen of ruimtelijke 

ordeningsprocedures onherroepelijk zijn geworden en de feitelijke en financiële voortgang 

van de werken voldoende gewaarborgd is. Volgens hen ligt het in de rede om dit voorschrift 

aan de vergunning te verbinden aangezien het op dit moment nog ongewis is welke 

bestemming Blekersveld zal krijgen en ruimtelijke procedures dienaangaande nog niet zijn 

begonnen.  

Verder zijn er ook een aantal bezwaren die zijn gericht tegen het realiseren van woningen op 

Blekersveld. Deze bezwaren zullen wij hier buiten beschouwing laten, aangezien het niet de 

bouwvergunning maar de kapvergunning is die voorligt.  

 

4. Behandeling bezwaren 

Onze reactie op voorgenoemde bezwaren luidt als volgt: 

1. Op grond van artikel 4:11, lid 1, van de Apv is het verboden om zonder vergunning van het 

bevoegd gezag een houtopstand te vellen of te doen vellen. Op grond van artikel 4:13, lid 2, 

Apv kan een vergunning worden geweigerd indien het belang van verlening niet opweegt 

tegen één of meer van de in dat lid opgesomde waarden. Het komt dus aan op een 

belangenafweging.  

 

In het algemeen valt een belangenafweging, als een boom gezond is, ten gunste uit voor de 

boom. Wij kiezen dan in principe voor behoud van de boom en weigeren de kapvergunning. 

Echter, kan het ook zo zijn dat de belangen die gediend zijn bij het kappen van de boom, 

zwaarder wegen dan de belangen die gediend zijn bij het behoud van de boom. Ook als een 

boom gezond is, kan het dus zo zijn dat er een kapvergunning wordt afgegeven.  

 

Zoals uit het advies van de afdeling Groen volgt (zie productie 2) bezitten de bomen geen 

bijzondere waarden zoals genoemd in artikel 4:13, lid 2, van de Apv. Blekersveld betreft een 

perceel met verontreinigde bodem. Door de slechte bodemomstandigheden zijn de bomen 

minimaal gegroeid. In normale omstandigheden zouden hier na ruim 30 jaar redelijk 

volwassen bomen hebben gestaan.  
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De bomen hebben dan ook geringe tot geen toekomstwaarde. Naast dat de bomen op 

vervuilde grond staan, staan zij namelijk ook op een grondwal.  

 

Het rapport waar Stichting Bomenridders naar verwijst, betreft het rapport van RAAP van 15 

juli 2021 (productie 7). Uit dit rapport volgt inderdaad dat er in het plangebied (mogelijk) 

archeologische sporen en resten aanwezig zijn. Dat deze sporen en resten er mogelijk zijn, 

wil nog niet zeggen dat de bomen daarmee als cultuurhistorisch waardevol dienen te worden 

beschouwd. Bij het verwijderen van de bomen zal rekening worden gehouden met de 

adviezen van RAAP met betrekking tot bodemingrepen. Verwacht wordt dat niet dieper hoeft 

te worden gegraven dan 1,80 meter. Mocht er toch dieper moeten worden gegraven, dan zal 

een proefsleuvenonderzoek worden verricht.  

 

Verder is het belang dat gediend is bij het kappen van de bomen, te weten het realiseren van 

woningen en bijbehorende voorzieningen voor statushouders, heel groot. Zoals hiervoor 

genoemd zijn gemeenten verplicht om te voorzien in huisvesting voor statushouders en loopt 

de gemeente Bloemendaal achter in haar taakstelling. 

 

Gelet op het voorgaande hebben wij besloten om het belang bij het kappen van de bomen 

zwaarder te laten wegen dan het belang bij behoud van de bomen en hebben wij de 

kapvergunning verleend.  

2. In verband met het bouwproject hebben wij een akoestisch onderzoek laten uitvoeren naar 

wegverkeerslawaai om zo te kunnen bewijzen dat het bouwproject voorziet in een goede 

ruimtelijke ordening (zie productie 8). Aangezien door het realiseren van woningen op 

Blekersveld de geluidbelasting van de N208 op de omliggende woningen kan veranderen, 

hebben wij ook een quickscan laten uitvoeren om zo de effecten in kaart te brengen (zie 

productie 9). Zoals uit de quickscan volgt (zie pagina 3) is begroeiing in de vorm van struiken 

en bomen nooit volledig dicht en heeft deze begroeiing daarom geen afschermende werking. 

De stelling dat de bomen zorgen voor vermindering van geluid is derhalve onjuist.  

 

Voor wat betreft het uitzicht en vermindering van fijnstof willen wij erop wijzen dat aan de 

kapvergunning een herplantplicht is verbonden. Er zullen dus weer nieuwe bomen worden 

teruggeplaatst. Voor wat betreft de bezwaren over de aanwezigheid van dieren en de vrees 

dat deze dieren door de bomenkap verdwijnen, verwijzen wij naar de conclusie van het 

aanvullend onderzoek van adviesbureau E.C.O. Logisch. Dit rapport is getoetst door de 

Omgevingsdienst. Vanuit de Omgevingsdienst is aangegeven dat zij zich kunnen vinden in 

deze conclusie.  

3. Zoals hiervoor benoemd komt het in artikel 4:13, lid 2, Apv aan op een belangenafweging en 

valt deze belangenafweging in het algemeen, als een boom gezond is, ten gunste uit voor de 

boom. Dit is alleen anders indien de belangen die gediend zijn bij het kappen van de boom, 

zwaarder wegen dan de belangen die gediend zijn bij het behoud van de boom. Een 

individueel belang bij meer lichtinval achten wij niet dusdanig zwaar. Reden waarom wij 

dergelijke kapaanvragen in het algemeen weigeren.  

4. Artikel 4:16, lid 3, Apv betreft een bevoegdheid en geen plicht. Wij hebben besloten om dit 

voorschrift niet aan de vergunning te verbinden omdat wij het terrein, zoals hiervoor 

aangegeven, sowieso willen saneren en van puinresten willen ontdoen. Wij maken 

Blekersveld hiermee geschikt voor een gezonde ontwikkeling, zodat het opengesteld kan 

worden ten gunste van de inwoners van de gemeente. Wij willen hier huisvesting realiseren 

voor statushouders, maar - mocht dit om welke reden dan ook niet lukken – dan willen wij er 

in ieder geval voor zorgen dat het terrein, anders dan nu het geval is, kan worden benut. 

Daarnaast voorkomen wij hierdoor onnodige vertraging indien de woningen kunnen worden 

gerealiseerd.  
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Het klopt dat Blekersveld op dit moment nog de bestemming ‘Groen’ heeft. Zoals hiervoor 

aangegeven zal het in eerste instantie gaan om tijdelijke huisvesting. Hiervoor hoeft geen 

bestemmingsplanwijziging plaats te vinden, maar kan een vergunning worden verleend middels de 

reguliere procedure (artikel 4, lid 11, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht). De 

voorbereidingen voor permanente huisvesting zijn reeds in gang gezet, omdat voor permanente 

woningen wel een bestemmingsplanwijziging dient plaats te vinden.  

 

Overigens is op 9 juli 2021 de aanvraag ingediend voor het tijdelijk realiseren van de woningen. De 

aanvraag tot het bouw- en woonrijp maken van de grond is ingediend op 22 juli 2021.   

 

5. Conclusie 

Gelet op het voorgaande verzoeken wij uw commissie om de bezwaren ontvankelijk maar ongegrond 

te verklaren en het bestreden besluit van 20 juli 2021 in stand te laten.  

 

Overveen,  

Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

J. (Joost) van Hooft 

Afdelingshoofd Beheer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


