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Uw kenmerk: 201004034/1 

Nijverdal, 1 ju;li 2011. 

Geachte heer / mevrouw, 

In de zaak gemeente Hellendoorn / J.M. Rozendal wenst partij Rozendal ten behoeve van de zitting 
van 12 juli 2011 de navolgende stukken in het geding te brengen: 

Beroepschrift J.M. Rozendal bij rechtbank Almelo d.d. 18 april 2011 met producties 7 t/m 10. 

Gemelde stukken zijn reeds in het bezit van de gemeente Hellendoorn en worden nogmaals met 
afschrift van deze brief door partij Rozendal heden aan partij gemeente Hellendoorn overhandigd. 

Hoogachtend, 

J.M. Rozendal 
ïfrïA Godfried Bornansstraa-VlA 

W > TH NÜMerdST 



Rechtbank Almelo 
Sector Bestuursrecht 
Postbus 323 
7600 AH ALMELO 

Nijverdal, 18 april 2011. 

Geachte dames en heren, 

Middels dit schrijven kom ik in beroep tegen de op 11 maart 2011 verleende vergunning voor het 
vellen van 2 inlandse eiken, staande op het perceel Godfried Bomansstraat IB te Nijverdal. 

Ontvankelijkheid 

Het beroep is binnen zes weken na 11 maart 2011 en derhalve tijdig ingesteld. 

Geschiedenis 

Alles begint met het schrijven van 14 juli 2000 (productiel4) van de toenmalige wethouder Das aan 
Koopman Tubbergen Beheer B.V., de aanvrager van de vergunning. Begin 2001 valt ons oog op de 
woning aan de Godfried Bomansstraat IA te Nijverdal. Liocatie van de woning is perfect, doch aan de 
woning zelf moet het nodige geschieden. Aan het naast gelegen perceel rust geen bestemming 
wonen, doch voor alle zekerheid wordt bij de gemeente Hellendoorn geïnformeerd naar mogelijke 
toekomstplannen voor dit perceel. Deze blijken niet aanwezig te zijn, zodat de woning wordt gekocht 
en verbouwd. 

Hoe vreemd is het dat amper een halfjaar later na bedoeld schrijven, van een bouwaanvrage bij de 
gemeente Hellendoorn niets bekend is. Ook bedoeld schrijven van 14 juli 2000 komt eerst op 30 
november 2006 boven water, toen de aanvrager van de onderhavige bouwvergunning de brief aan 
de gemeente toezond met de vraag naar de mogelijkheden op het perceel G. Bomanstraat IB te 
Nijverdal (productie 19). Gelet op de inhoud van de brief, het vermelden van een hand geschreven 
kenmerk , moet dus sprake zijn van een één tweetje tussen de toenmalige wethouder en Koopma -i, 
althans zulks wordt niet weersproken. Aangenomen mag worden dat de brief op persoonlijke titel 
door de toenmalige wethouder is geschreven. 

Nota B & W vergadering 2 juni 2009 (productie 15) 

De gemeente Hellendoorn zit behoorlijk in de maag met de brief van de voormalige wethouder Das. 
Het bestemmingsplan moet worden herzien om medewerking te kunnen verlenen aan het realiseren 
van een woning. De gemeente besluit mede gelet op de door de wethouder gedane toezegging 
medewerking te verlenen aan het starten van een procedure tot herziening van het 
bestemmingsplan om de bouw van de woning mogelijk te maken. Dit onder de gestelde 
voorwaarden. 

De inlandse eiken 

De bomen hebben een diameter van respectievelijk 30 en 60 centimeter. De boom met een diarr atur 
van 60 centimeter is een bijzonder fraai exemplaar. Heeft een mooie kroonvorm en heeft op dit 
moment een goede en ruime standplaats. 



Een ter zake deskundige van de gemeente Hellendoorn heeft vastgesteld dat een goede 
bodemvoorbereiding het mogelijk zou moeten zijn de boom op het perceel te verplanten 
(productie 6 : zie pagina 15 zienswijzen en wijzigingen bestemmingsplan Nijverdal -Zuid). Het 
concept om het bestemmingsplan te wijzigen is aan de gemeenteraad voorgelegd. Vervolgens is een 
zienswijze tegen het ontwerp ingediend (productie 16). Op 2 februari 2010 heeft de raad van de 
gemeente Hellendoorn het bestemmingsplan "Nijverdal-Zuid gewijzigd vastgesteld. Bij schrijven van 
22 april 2010 (productie20) is beroep ingesteld tegen het bestemmingsplan "Nijverdal-Zuid". Bij 
schrijven van 30 juni 2010 is de voorzitter van de Raad van State verzocht een voorlopige voorziening 
te treffen (productie 17) Op 20 augustus 2010 heeft de voorzitter van de Raad van State het verzoek 
afgewezen, mede op grond van de door de gemeente Hellendoorn verstrekte onjuiste (!) informatie 
(Productie 21: uitspraak Raad van State, met name overweging onder punt 2.8.1). 

Bij de behandeling van het bezwaarschrift voor de commissie van bezwaarschriften op 22 februari 
2011 neemt de gemeente Hellendoorn ineens een ander standpunt in. De commissie adviseert de 
gemeente Hellendoorn de inlandse eik met een diameter van 60 centimeter te kappen en niet te 
verplanten maar te herplanten. De gemeente Hellendoorn neemt het advies over en besluit dat de 
inlandse eiken geveld mogen worden en dat één inlandse eik in de maat 40/45 moet worden 
herplant in de voortuin van de te bouwen woning (Producties 7 t /m 10). 

Als argument voert de gemeente Hellendoorn o.a. aan dat het verplanten van de eik met een 
diameter van 60 centimeter een goede voorbereiding van enkele jaren vergt en de redelijkheid zich 
er tegen verzet dat de bewuste eik wordt verplant elders op het perceel. De commissie stelt voorts 
vast dat het college zonder enige nadere motivering het voorschrift "verplaatsing van de boom naar 
een geschikte locatie elders op het perceel als voorwaarde in de vereiste kapvergunning zal worden 
opgenomen" niet aan de kapvergunning heeft verbonden. 

Ik vraag mij af wat de commissie voor bezwaarschriften en de gemeente Hellendoorn onder 
"redelijkheid " verstaat. Telkens krijg ik te horen dat verschillende misslagen van de gemeente 
Hellendoorn in de procedure de schoonheidsprijs niet verdient, maar wat schiet ik er mee op? Het 
"voordeel" gaat telkens naar de aanvrager van de bouwvergunning, die vermoedelijk onder één 
hoedje speelt met de toenmalige wethouder, althans zulks wordt niet weersproken. De aanvrager 
van de bouwvergunning is overigens niet de toekomstige bewoner van de te bouwen woning, maar 
een speculant die nog een klein stukje grond ten gelde wil maken. De vraag is of de woning 
verkoopbaar zal blijken te zijn. 

De tijdsduur om een goede voorbereiding te treffen om de boom te verplanten is blijkbaar voor de 
commissie voor bezwaarschriften en de gemeente Hellendoorn een argument geweest om het 
eerder ingenomen standpunt niet als voorwaarde aan de kapvergunning te verbinden. Bij 
bestudering van het dossier had de commissie en de gemeente Hellendoorn dit argument in de 
prullenmand moeten deponeren. Op het voortgangsformulier (productie 18) is vermeld dat op 25 
maart 2009 overleg is geweest met de heer Koopman over de betreffende bomen. We zijn nu ruim 
twee jaar verder. De voorbereiding om de boom te verplanten is dus aanwezig geweest. Het 
argument van de commissie voor bezwaarschriften en van de gemeente Hellendoorn dient derhalve 
van de tafel te worden geveegd. 

Voeging 

Het beroep heeft veel raakvlakken met het beroep met betrekking tot de verleende 
bouwvergunning tweede fase op het zelfde perceel, zodat het wenselijk is 
dat beide zaken gevoegd worden. 



Producties 

De producties m.b.t. het beroep inzake de verleende vergunning bouwfase twee op het perceel 
Godfried Bomansstraat IB te Nijverdal, dienen hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd. 

Op bovenstaande gronden doet ondergetekende het eerbiedig verzoek, de verleende vergunning tot 
het vellen van twee inlandse eiken te vernietigen, dan wel het beroep gegrond te verklaren. 

Hoogachtend, 

J.M. Rozendal 
Godfried Bomansstraat IA 
74423 TH NIJVERDAL 



} 
Gemeente 

Hellendoorn 

De heer J .M . Rozendal 
Godfried Bomansstraat 1 a 
7442 TH NIJVERDAL 

Uw brief/kenmerk: 
28 januari 2011 

Ons kenmerk: 
11UIT02652 

Doorkiesnr.: 
63 03 10 

Typ./coll. 
WEB 

Bijlagen: 
3 

Onderwerp: 
Bezwaar: betreft verleende kapvergunning 

Nijverdal, MRT 2Qr 

Geachte heer Rozendal, 

Bij brief van 28 januari 2011 hebt u een bezwaarschrift ingediend tegen ons besluit van 7 j anua i 
2 0 1 1 , nr. 10UIT12426, waarbij wi j aan Koopman Tubbergen Beheer BV vergunning hebber) 
verleend voor het vellen van 2 inlandse eiken, staande op het perceel Godfried Bomansstraat 11> 
te Nijverdal onder het voorschrift dat binnen één jaar na het vellen van de eiken moet worden 
zorg gedragen voor herplant van 1 nieuw te planten inlandse eik in de maat 16 /18, te planten in 
de voortuin van de op het perceel nieuw te bouwen woning. 

U bent in de gelegenheid gesteld uw bezwaarschrift toe te l ichten in de vergadering van de 
commissie voor de bezwaarschriften van 22 februari 2 0 1 1 . Bijgaand treft u een afschrift aan van 
het verslag van de hoorzitt ing. 

De commissie voor de bezwaarschriften heeft ons geadviseerd het voorschrift met betrekking te t 
de herplantplicht te wijzigen in het voorschrift dat binnen één jaar na het vellen van de eiken een 
inlandse eik in de maat 40 /45 moet worden herplant in de voortuin van de te bouwen woning. 
Het advies van de commissie is eveneens als bijlage bijgevoegd. 

Wij hebben besloten het advies van de commissie en de daaraan ten grondslag liggende* 
overwegingen over te nemen en daarom het voorschrift met betrekking tot de herplantpl ic i t 
gewijzigd in het voorschrift dat binnen één jaar na het vellen van de eiken een inlandse eik in t e 
maat 40 /45 moet worden herplant in de voortuin van de te bouwen woning. Voor het overioe 
hebben wi j uw bezwaarschrift ongegrond verklaard. 

Indien u het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending 
daarvan een beroepschrift indienen bij de Rechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 323 , 7600 
AH Almelo. 

•A 

• Bedrijfsvoering 

• bedrijfsvoering@hellendoorn.nl 

• (code voor postverwerking) 

Bezoekadres: 
Wïllem-Alexanderstraat 7 Nijverdal 

Tel. (0548) 63 00 00 

Fax (0548) 61 05 05 

Postadres: 

Postbus 200 

7440 AE Nijverdal 

www.hellendoorn.nl 

mailto:bedrijfsvoering@hellendoorn.nl
http://www.hellendoorn.nl
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Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatler: 
- uw naam en adres; 
- een dagtekening; 
- een omschrijving van dit besluit; 
- de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering). 
Bij uw beroep dient u zo mogelijk een afschrift van dit besluit te voegen. 
Voor de behandeling van uw beroepschrift is een griffierecht verschuldigd van € 152,--. 

Voor nadere informatie omtrent deze procedure verwijzen wij u naar bijgevoegde broei u e 
"Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid". 

U kunt ook digitaal beroep aantekenen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor 
moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de voornoemde si:e 
voor de precieze voorwaarden. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoom, 

de loco-secretaris, de burgemeester. 

H.G.M. Zwijnenberg J.G. Kristen 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Gemeente 

Hellendoom 

Koopman Tubbergen Beheer B.V. 
Klarinet 13 
7651 HE TUBBERGEN 

Uw brief/kenmerk: 
09 INK09144 

Ons kenmerk: 
10UIT12426 

Doorkiesnr. 
63 04 37 

Typ./coll. 
YTI 

Bijlagen: 
1 

Onderwerp: 
kapvergunning, Godfried Bomansstraat 1b 

Nijverdal, 

Geachte heer Koopman, 

Hierbij verlenen wi j u vergunning voor het vellen van twee inlandse eiken, staande op het perceel 
Godfried Bomansstraat 1 B in Nijverdal. 

Wij verlenen de kapvergunning in verband met de bouwplannen voor het bouwen van een nieuwe 
woning. De bomen staan OD de plaats waar de woning na definitieve vergunningverlening 
gebouwd gaat worden en kunnen niet gespaard worden. Eén van de eiken is van belang vanwege 
de fraaie vormgeving voor het uiterlijk aanzien van het groen langs de Godfried Bomansstraat en 
zal middels de opgelegde herplantplicht gecompenseerd worden. 

Van deze kapvergunning mag u pas gebruik maken op het laatste van de onderstaande 
momenten: 
a. als er tegen de kapvergunning geen bezwaren zijn ingediend: zes weken na het verlenen van 
de kapvergunning, zijnde 22 februari 2 0 1 1 ; 
b. als er tegen de kapvergunning wel bezwaren zijn ingediend.' zes weken na de beslissing op het 
bezwaarschrift, tenzij binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In 
dit geval is de beslissing op het verzoek om voorlopige voorziening doorslaggevend; 
c. als de voor uw bouwplan vereiste bouwvergunning is verleend en deze vervolgens 
onherroepelijk is geworden. 

De flora- en faunawet verbiedt dat u bomen kapt waarin nesten van vogels z i t ten, dat u holen en 
rust- en verblijfplaatsen van dieren vernielt, beschadigt, weghaalt of verstoort. Bij het kappen van 
bomen bent u verplicht zich aan deze bepalingen te houden. 

Binnen één jaar na het vellen moet worden zorg gedragen voor herplant van 1 nieuw te planten 
inlandse eik in de maat 16 /18, te planten in de voortuin van de nieuw te bouwen woning op 
hetzelfde perceel. 

Groen en Afval 

wga@hellendoorn.nl 

111111.. 
(code voor postvên/SêrK 

Bezoekadres: 

Willem-Alexanderstraat 7 Nijverdal 

Tel. (0548) 63 02 14 

Fax (0548) 63 05 26 

Postadres: 

Postbus 200 

7440 AE Nijverdal 

www.hellendoorn.nl 

mailto:wga@hellendoorn.nl
http://www.hellendoorn.nl
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O 
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzending een bezwaarschrift bij ons indienen. Hel 
bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: 
- uw naam en adres; 
- een dagtekening; 
- een omschrijving van dit besluit; 
- de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering). 

Voor de goede orde merken wij op dat medewerkers van de gemeente controleren of u de 
voorschriften naleeft en of u aan een eventueel opgelegde herplantplicht heeft voldaan. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

namens dezen, 
s> 1 

beleidsmedewerker Groen. 
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• 5 Gemeenteen 

Hellendoorn 

Verslag van de zitting van de commissie voor de bezwaarschriften van 22 februari 2011 

Tijdstip en plaats 

Aanwezig zijn: 
Voorzitter 
Commissieleden 
Secretariaat 

Reclamanten 
Namens verweerder 
Derde-belanghebbende: 

10.00 uur in de Haarlezaal in het Huis voor Cultuur en 
Bestuur te Nijverdal 

de heer J . Elbertsen; 
de heer mr. O. Pol en mevrouw mr. B.J.M. Oenema; 
de heer W . Ebbes (secretaris) en mevrouw C. Reuvers 
(notuliste); 
de heer J .M . Rozendal en de heer G . H J . Oosterhuis; 
de heer B. van Os en de heer G. Toonk; 
de heer H.J. Koopman. 

Onderwerp van de zitting: 
Bezwaarschriften van de heer J .M. Rozendal van 28 januari 2011 en van de f a m l k s 
Klompenmaker en Oosterhuis van 4 februari 2 0 1 1 , tegen het besluit van het college vun 
burgemeester en wethouders van 7 januari 2 0 1 1 , kenmerk 10ÜIT12426, waarbij vergunnirg is 
verleend aan Koopman Tubbergen Beheer BV voor het vellen van twee inlandse eiken op hst 
perceel Godfried Bomansstraat 1b te Nijverdal. 

Bezwaarschrift van de heer J .M. Rozendal van 24 december 2010 tegen het besluit van liet 
college van burgemeester en wethouders van 15 november 2010, nr. 0 8 . 0 6 8 7 5 , waarbi E an 
H.J. Koopman Tubbergen Beheer B.V. vergunning is verleend voor het bouwen van een won ng 
op het perceel, kadastraal bekend: gemeente Hellendoorn, sectie L, nummer 5378, plaatselijk 
bekend: Godfried Bomansstraat 1b te Nijverdal. 

De voorzitter heet de aanwezigen welkom, stelt de leden van de commissie voor en zet de t i iak 
van de commissie ui teen. Spreker geeft het woord aan reclamanten. 

De heer Rozendal zegt dat hem het verschil niet duidelijk was tussen bouwbesluit en 
bouwverordening. Nu heeft hij door de pleitnotitie duidelijkheid gekregen. 

De wooratter geeft aan in eerste instantie de bezwaren tegen de kapvergunning te willen 
behandelen. Hebben reclamanten daar nog opmerkingen over? 

De heer Rozendal heeft geen aanvullingen. 

De heer Oosterhuis zegt dat in het kader van de totstandkoming van het bestemmingsplan hleek 
dat de boom moest blijven staan. IMu mag zomaar gekapt worden. Hij wi l zwart-op-wit d«it de 
waardevolle boom verplaatst wordt. Als er iemand anders in de woning komt wonen, ze.i die 
persoon waarschijnlijk niet meer willen herplanten. Die persoon wil waarschijnlijk geen ehe in de 
voortuin hebben. Spreker vindt het opleggen van een herplantplicht dan ook een farce. 

De voorzitter merkt op dat het de commissie ook was opgevallen dat er verschil zit tusser v/at er 
in het kader van de bestemmingsplanherziening is bepaald en de kapvergunning. 

verslat) 201 1 02 '11 Rozendal (kap en bouwl.doc 
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De heer Van Os merkt op dat er in 2009 een bestemmingsplanherziening heeft plaatsgevonden 
Toen is inderdaad aangegeven dat de waardevolle eik verplant moest worden. Er is eer' 
kapaanvraag ingediend, waarbij uit de aanvraag bleek dat er een samenhang bestond met eer 
bouwplan. De eerste en de tweede fase bouwvergunning zijn verleend. Dat was de reden dat d<; 
kapvergunning ook verleend is. Tegen de V en 2° fase is bezwaar ingediend. Er mag pas gekap 
worden als de bouwvergunning onherroepelijk is. Deze passage is in de kapvergunninc] 
opgenomen. Door een fout in de interne communicatie bleek niet duidelijk dat er verplant moes: 
worden. Spreker maakt hier excuses voor. 
Het verplanten van een boom van deze omvang neemt een aantal jaren in beslag. Per jaar moeten 
de wortels ter voorbereiding zorgvuldig worden rond gestoken. Na een aantal jaren kan er dan 
worden verplant. Dan nog bestaat er geen 100% zekerheid dat de boom aanslaat. Het gaat 
inderdaad om een waardevolle boom, die nu ook op de waardevolle bomenkaart is opgenomen. 
Zoals bl i jkt is de in de vergunning opgenomen herplant niet correct. Er zou een keuze kunnem 
worden gemaakt tussen het herplanten van een grotere maat of verplanten. De bouwvergunning 
moet eerst onherroepelijk worden, voordat van de kapvergunning gebruik kan worden gemaakt 

De voorzitter merkt op dat reclamanten dan gelijk hebben. 

De heer Van Os an twoordt dat ze gelijk hebben. In 2009 zou er verplant worden. Maar nu, 
omwil le van de t i jd, pleit spreker voor het herplanten van een nieuwe eik in een grotere maat dar 
16-18 cm . Hij denkt meer aan een eik met een omtrek van 40 - 45 cm . Dat is een betere 
benadering van de boom die er nu staat. Dan blijft er altijd het risico dat de boom niet aansla.-*1; 
Hoe groter de boom, hoe groter het risico dat deze niet aanslaat. 

Mevrouw Oenema merkt op dat voor verplanting van de eik een aantal jaren nodig zijn. Hoi-
verhoudt zich dat met het bouwplan? Is het verplanten realiseerbaar met zo'n langu 
voorbereiding. Dat is toch lastig? Hoe lang is de t i jd die minimaal nodig is? 

De heer Van Os antwoordt dat hij niet in de planning van de bouwer kan ki jken. Nu is de boom 
nog niet voorbereid. A ls daarmee begonnen zou worden, dan zou de boom in de winter van 2014 
verplant kunnen worden. 

De voorzitter geeft aan dat in een brief van het college aan de Raad van State van juni 2010 is 
aangegeven dat de boom verplant zou kunnen worden. Daar is de Raad van State van uitgegaan. 
De commissie gaat daar ook van uit. 

De heer Van Os zegt dat ze ongeveer 2 jaar geleden advies moesten geven hoe om m:>e<;t 
worden gegaan met de waardevolle boom. Destijds had meteen begonnen moeten worden met 
de voorbereidingen. Hij redeneert nu vanaf dit moment. De boom is verplantbaar, mits er wordt 
gestart met voorbereidingen. Ook al staat dat niet in de vergunning, toch is dat logisch. 

Mevrouw Oenema merkt op dat als wordt gesteld, dat er een lange voorbereidingstijd nodig is, 
dit toch intern afgestemd moet worden. 
De heer Toonk zegt dat hij constateert dat als van de bouwvergunning gebruik mag w e d e n 
gemaakt, de realisatie van de bouw wordt getraineerd door een boom, omdat die nog ni 31: is 
gekapt. Hij vraagt z ich af of het een geldige voorwaarde is, dat word t gesteld dat er pas gebr.iik 
mag worden gemaakt van een kapvergunning als de bouwvergunning onherroepelijk is. 

Wlevrouw Oenema merkt op dat reclamant in principe voor verplanten is. Op de vraag wat hij 
eigenlijk w i l , antwoordt de heer Rozendal dat hij wi l dat alles blijft zoals het is. Als dat niet 
mogelijk is, wi l hij dat de boom wordt verplant. Bij de Raad van State bleek dat een deskunoge 
een oordeel had gevormd. Nu wordt daarvan afgeweken. Spreker is daar geheel op teger. Iet 
verplanten van de boom zou lukken, dat heeft de gemeente geuit. Er mag niet zomaar ;:en 
gezonde boom worden gekapt., ; 

Mevrouw Oenema vraagt wat reclamant vindt van herplant van een boom met de maat 'i-C 45 
cm. 

viMsla(j 201 1-02-22 Rozendal (kap en bouw).doe 



= 3 = 

De heer Rozendal is daar absoluut op tegen. 

De voorzitter merkt op dat als de boom verplant wordt , het zo kan zijn dat de boom het niet 
overleeft. 

De heer Pol geeft aan dat in de zienswijze van reclamant staat dat hij bedenkingen heeft tegen 
het verplanten van de eik. 
De heer Rozendal zegt dat het ging om het bestemmingsplan. Hij was pertinent tegen de situatie. 
Hij wi l dat alles blijft zoals het is. 

Wat vindt de heer Koopman van de herplant van een boom met de maat 40 -45 cm?, vraagt 
mevrouw Oenema. 
De heer Koopman antwoordt dat hij een bouwvergunning heeft. Hij wi l dus zo snel mogelijk gaan 
beginnen met bouwen en heeft de aannemer daarvoor al opdracht gegeven. Als er wordt 
gebouwd kan de boom schade krijgen. Hij weet dat verplanten niet lukt , dat is duidelijk, 
aangezien dat drie jaar in beslag neemt. Volgens de kapvergunning moet hij een boom herplanten 
en dat zal hij dan ook doen. Over een grotere maat valt met hem te praten. 

De heer Oosterhuis merkt op dat het lijkt of de gemeente de vergunninghouder tegemoet komt. 
Eerst was er sprake van de plicht om te verplanten, nu wordt daar weer vanaf geweken vanwege 
de verleende bouwvergunning. 

De heer Rozendal zegt dat hij een voorlopige voorziening gaat aanvragen als er gebouwd gaal 
worden. 

De heer Pol vraagt of het ook verschil maakt voor reclamanten of er een n ieuwe boom wordt 
geplant of dat wordt verplant. 
De heer Rozendal antwoordt da hij überhaupt niet wi l dat er gebouwd wo rd t . Met de regel:; 
wordt gemarchandeerd. Hij vindt dat de boom behouden moet blijven. De boom wordt echte; 
vernietigd. 

Op de vraag van de voorzitter hoe dik de bestaande boom is, antwoordt de heer Van Os dat d<:' 
huidige boom een diameter van 60 cm heeft. De andere eik heeft een diameter van 30 cm er 
daarover is geen discussie. 

De voorzitter gaat over to t behandeling van het bezwaarschrift tegen de bouwvergunning 2" fase 

De heer Rozendal zegt dat de hij verkeerd is voorgelicht door de gemeente. Spreker zegt dat 
tegen hem is gezegd in de raadscommissie Grondgebied, dat zijn bezwaar tegen de gasleiding 
aan de orde zou komen bij de bouwvergunning. Nu wordt gezegd dat het onderdeel uitmaakt va i 
herziening van het bestemmingsplan. Op de tweede bladzijde van de pleitnota van de heer Toonk 
is te lezen dat de bestemmingsherziening al in werking is getreden. Deze s tukken gaan linea rectu 
naar de ABRS. 

De heer Toonk geeft aan dat het een voorwaarde was voor het herzien van heit 
bestemmingsplan. Het beroep tegen het bestemmingsplan ligt nu bij de Raad van State. Heit 
bestemmingsplan is in werking getreden, omdat er geen verzoek om voorlopige voorziening is 
ingediend. 
Spreker merkt op dat de aanvraag is ingediend tijdens de procedure to t herziening van hot 
bestemmingsplan. De vergunning is verleend. De zaken lopen dus door elkaar. Het nieuws 
bestemmingsplan is in werking getreden. 

De heer Rozendal vraagt of het invloed heeft op de bouwvergunning, mocht hij gelijk krijgen bij 
de Raad van State. 
De voorzitter antwoordt dat ook al zou dit bestemmingsplan nu afgekeurd worden, dat het dein 
nog werkt voor de destijds aangevraagde en verleende vergunning. 
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De heer Rozendal voelt zich benadeeld door foutieve informatieverstrekking door de gemeente. 
Hij wil de pers inlichten. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de zitting en bedankt de aanwezigen voor hun 
komst. 

Nijverdal, 22 februari 2011 

De commissie voor de bezwaarschriften, 

De secretaris, de voorzitter, 

(W. Ebbes) (J. Elbertsen) 
t-
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Gemeente! 

Hellendoorn 

ADVIES VAN DE COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN 

Koopman Tubbergen Beheer BV heeft op 9 december 2009 een aanvraag om vergunning ingudiend 
voor het vellen van 2 inlandse eiken, staande op het perceel Godfried Bomansstraat 1b te Nijveidsil. 

Bij besluit van 7 januari 2 0 1 1 , nr. 10UIT12426, heeft het college van burgemeester en wethouders 
de gevraagde vergunning verleend onder het voorschrift dat binnen één jaar na het vellen va'i de 
eiken moet worden zorg gedragen voor herplant van 1 nieuw te planten inlandse eik in de naat 
16 /18, te planten in de voortuin van de nieuw te bouwen woning op het perceel. 

Tegen dit besluit hebben: 

a. de heer J .M . Rozendal, Godfried Bomansstraat 1a te Nijverdal bij brief van 28 januari 20 111 een 
bezwaarschri f t ingediend. 

Zakelijke weergave van het bezwaarschrift: 
de gemeente Hellendoorn is ongeloofwaardig bezig. Op 2 juni 2009 heeft het college! een 
aantal voorwaarden gesteld voor de bouw van een woning aan de Godfried Bomansstrae t 1b, 
maar hij lapt deze voorwaarden vervolgens aan zijn laars; 
in de zienswijze van 4 november 2009 heeft de heer Rozendal al bedenkingen geplaalst bij 
het verplanten van de eik met een diameter van 60 cm. In reactie daarop is gesteld in de nota 
zienswijzen dat aan de kapvergunning als voorwaarde zal worden opgenomen dat dis :>oom 
naar een geschikte locatie elders op het perceel wordt verplant, e.e.a. op kosten vun de 
aanvrager van de vergunning. Thans vindt de gemeente verplanten van de eik niet meer 
nodig. Als voorwaarde is nu opgenomen dat een eik herplant moet worden. Dit komt d ar voor 
rekening van de koper van de woning; 
bezwaar word t gemaakt tegen het verplaatsen van de gezonde eik. 

b. de heer en mevrouw Klompenmaker, Godfried Bomansstraat 12 te Nijverdal en de \ear en 
mevrouw Oosterhuis, Godfried Bomansstraat 14 te Nijverdal een bezwaarschrift ingediend. 

Zakelijke weergave van het bezwaarschrift: 
de bomen zijn niet alleen gezond, maar ook waardevol voor de omgeving. In de bomen zitten 
dagelijks t ientallen vogels en tenminste 2 eekhoorns. Het is ongewenst dat de bomen rr oeten 
verdwijnen ten gunste van een woning, waarvan nog maar moet worden afgewacht o : deze 
verkoopbaar is; 
van de gemeente is tegenstrijdige informatie gegeven: naar aanleiding van het bezwa.ir van 
reclamanten tegen het bestemmingsplan is aangegeven dat bij een eventuele bouw tenminste 
één van de twee bomen op kosten van de aanvrager op hetzelfde perceel verplaatüt moest 
worden; 
verzocht word t de vergunning in te t rekken. 

Hoorzit t ing: 
Reclamanten zijn in de gelegenheid gesteld hun bezwaarschrift toe te l ichten in de vergadering /an de 
commissie voor de bezwaarschriften van 22 februari 2 0 1 1 . Van de hoorzitt ing is eer verslag 
opgesteld dat als bijlage bij dit advies is gevoegd. 

Overwegingen van de commissie: '~*m'-

Ten aanzien van de ontvankelijkheid: 
De reclamanten wonen allen in de nabijheid van de bomen en hebben daarop vanuit nur woning 
zicht. 
Het bestreden besluit is verleend op 7 januari 2 0 1 1 , zodat daartegen van 8 januari to t er: met 18 
februari 2011 een bezwaarschrift kon worden ingediend. 
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De commissie stelt vast dat de reclamanten in hun bezwaren kunnen worden ontvangen. 

Ten aanzien van de gegrondheid: 
De aanvraag om kapvergunning is ingediend op 9 december 2009. De aanvraag dient, gelet op v.'X 
bepaalde onder II. 3 van de Kapverordening gemeente Hellendoom te worden beoordeeld aan de hard 
van de Verordening op het bewaren van houtopstand (kapverordening), zoals die door de raad hij 
besluit van 19 mei 2 0 0 5 , nr. 05 .4116, is vastgesteld. 

Op grond van deze verordening is het verboden zonder vergunning van het college houtopstand n e t 
een diameter van 10 cm of meer (te meten op 1.30 meter boven het maaiveld) en bomen, die i r het 
kader van een herplantplicht zijn geplant, te vellen of te doen vellen anders dan bij wijze van dunni rg . 
Op grond van deze verordening is het verboden zonder omgevingsvergunning van het college 
houtopstand met een diameter van 10 cm of meer (te meten op 1.30 meter boven het maaiveld) en 
bomen, die in het kader van een herplantplicht zijn geplant, te vellen of te doen vellen anders dar bij 
wijze van dunning. 

Op grond van artikel 5 Kapverordening kan het college de vergunning weigeren dan wel onder voor
schriften verlenen in het belang van de handhaving van het natuur-, landschaps- of dorps-/ 3t;ids-
schoon of om andere redenen van milieubeheer of maatschappelijk belang. 

Blijkens de aan het bestreden besluit ten grondslag liggende beoordelingslijst zijn de bomen van 
belang voor het landschapsschoon of het uiterlijk aanzien. Daarmee is een weigerinc;S(.,rond 
voorhanden, zodat het college de bij de besluitvorming relevante belangen tegen elkaar moet 
a fwegen. Hierbij geldt dat aan het college een grote mate van beleidsvrijheid toekomt {Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State in haar uitspraak van 17 september 2000 , nr. 
200300594 /1 ) . 

De kapvergunning is verleend in verband met een reguliere bouwvergunning eerste fase voor een 
woning op het perceel Godfried Bomansstraat 1b. Deze bouwvergunning is inmiddels onheroepeli jk 
geworden. Op 15 november 2010 is de reguliere bouwvergunning tweede fase verleend. Tegen deze 
vergunning heeft de heer Rozendal een bezwaarschrift ingediend. Aangezien naar de menin.) ,-an de 
commissie geen weigeringsgronden aanwezig zijn, zal de commissie adviseren dat bezwsa schrift 
ongegrond te verklaren. Ervan uitgaande dat de bouwvergunning tweede fase in stand l:li]ft, kan 
uitvoering worden gegeven aan het bouwplan. Naar de mening van de commissie heeft het college bij 
a fweging van de betrokken belangen terecht kunnen besluiten to t het verlenen van de kapvergunning. 
Voor zover de bezwaren zich richten tegen het verlenen van de kapvergunning acht de commissie 
deze ongegrond. 

De heer Rozendal beroept zich op een besluit van het college van 2 juni 2009. Op 2 juni 2 3C9 heeft 
het college - voor zover hier van belang - alleen besloten dat de aanvrager een kapvergunr.ïng dient 
aan te vragen. In de bijbehorende ambtelijke nota wordt hierover gesteld: "De boom met ee-i :liameter 
van 60 cm. is een redelijk jong exemplaar met een mooie kroonvorm. De boom heeft op c'it moment 
een goede en ruime standplaats. Uitgangspunt voor deze boom is dat deze gehandhaafd b'iijft op de 
huidige plek maar in dat geval is de boom van een woning niet mogelijk. Met -j)=n goede 
bodemvoorbereiding is het mogelijk om deze boom te verplanten. De kosten voor het verplanten 
komen voor rekening van de aanvrager". Uit deze passage blijkt de intentie om dn boom te 
verplanten. 

Deze intentie blijkt eveneens uit de zienswijzennota, behorende bij het bestemmingspleift Nijverdal-
Zuid. Hierin wordt n.a.v. een door de heer Rozendal ingediende zienswijze het volgende gesteld: "De 
boom met een diameter van 60 centimeter is een redelijk jong exemplaar met een mooie k/oonvorm. 
De boom heeft op dit moment een goede en ruime standplaats. Uitgangspunt voor deze boom is dat 
deze in beginsel gehandhaafd dient te blijven op de huidige plek. In dat geval is echter (je bouw van 
een won ing op deze locatie niet mogelijk. Met een goede bodemvoorbereiding is het ecrriei technisch 
en biologisch gezien mogelijk om deze boom te verplanten op een zodanige wj ; :e dat die 
levensvatbaar blijft. Dit is beoordeeld door een terzake deskundige van de gemeente Hellendoom. 
Verplaatsing van de boom naar een geschikte locatie elders op het betreffende perceel z;;l rlan ook als 
voorwaarde in de vereiste kapvergunning worden opgenomen". Dit citaat komt ook let :erlijk voor in 
het verweerschrif t van het college aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad var, State van 
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10 juni 2 010 , nr. 10UIT4843, inzake de tegen de vaststelling van het bestemmingsplan N j verdal-
Zuid ingediende beroepen. 

De commissie stelt vast dat het college zonder enige nadere motivering dit voorschrift nie": .-.an de 
kapvergunning heeft verbonden. In plaats daarvan heeft het college aan de kapvergunning het 
voorschrift verbonden dat de herplant dient plaats te vinden in de vorm van een inlandse i»k in de 
maat 16 /18, te p lanten in de voortuin van de nieuw te bouwen woning op het perceel. 

Tijdens de hoorzitt ing heeft de vertegenwoordiger van het college onweersproken gestélc dat het 
verplanten van een eik met een dergelijke omvang een voorbereidingstijd vergt van minima ril 3 jaar. 
Zelfs dan is er volgens hem geen garantie dat de verplanting "aanslaat". Anderzijrls heeft 
vergunninghoudster t i jdens de hoorzitting gesteld dat zij op korte termijn een aanvang wil nenissn met 
de bouwwerkzaamheden. 

De commissie overweegt dat aan de kapvergunning het voorschrift is verbonden dat /an de 
kapvergunning pas gebruik mag worden gemaakt als de voor het bouwplan vereiste bouwven; unning 
is verleend en deze vervolgens onherroepelijk is geworden. De reguliere bouwvergunning e«irsi:e fase 
is inmiddels onherroepelijk. Tegen de reguliere bouwvergunning tweede fase is door de heer Rozendal 
bezwaar aangetekend, welk bezwaarschrift inmiddels op de hoorzitting is behandeld. De cor imissie 
zal adviseren dat bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Dat neemt evenwel niet weg dat de 
bouwvergunning nog niet onherroepelijk is en dat voorlopig dus nog niet kan worden ce: iouwd. 
Anderzijds ligt het niet in de iijn der verwachtingen dat het nog 3 jaar (de termijn ,'an de 
voorbereidingstijd van het verplanten van de eik) zal duren voordat de bouwvergunning onherroepelijk 
is. Hoewel de gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdient, is de commissie van mening dat de 
redelijkheid zich er tegen verzet dat aan de kapvergunning alsnog het voorschrift wordt verb anden (in 
plaats van het voorschri f t dat een inlandse eik in de maat 16/18 wordt herplant) dat de \ïil; wordt 
verplant op een plaats elders op het perceel. De herplant van een inlandse eik in de maat 1 ft/1 8 vindt 
zij echter onvoldoende compensatie voor de kap van de beide eiken. 

Advies 
De commissie adviseert het voorschrift met betrekking to t de herplantplicht te wijzigen in het 
voorschrift dat binnen één jaar na het vellen van de eiken een inlandse eik in de maat 40/4 5 moet 
worden herplant in de voortuin van de te bouwen won ing. 

Nijverdal, 22 februari 5 CM 1 

De commissie voor de bezwaarschriften, 

De secretaris, de voorzitter, 

(W. Ebbes) (J. Elbertsen) 
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