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Aan:

Rechtbank Midden-Nederland,
Afdeling bestuursrecht (bodemzaken)
postbus 16005
3500 DA  Utrecht

Onderwerp :

Beroep tegen het besluit van 9 april 2014 (verzonden 10 april 2014) van het college
van B&W van Vianen (bijlage 1) om het bezwaarschrift van de Stichting Buiten
Gezond in Vianen e.o. d.d. 8 januari 2014 niet-ontvankelijk te verklaren.

Edelachtbare heer, vrouwe,

Hiermede stellen wij beroep in tegen het besluit van 9 april 2014 (verzonden 10 april
2014) van het college van B&W van Vianen (bijlage 1) om het bezwaarschrift van de
Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o. d.d. 8 januari 2014 (bijlage 2) niet-ontvankelijk
te verklaren.

1. De bezwarencommissie

Het bezwaarschrift is ter advisering voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften.
De commissie adviseert het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren en motiveert dat
als volgt:

De commissie overweegt, dat op grond van artikel 8:1 juncto artikel 7:1van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb) bezwaar kan worden gemaakt tegen een
besluit. lngevolge artikel 1:3, eerste lid Awb is een besluit een schriftelijke
beslissing van een bestuursorgaan gericht op een publiekrechtelijk
rechtsgevolg.
De al dan niet vastgestelde presentatietekeningen, waarnaar bezwaarde in haar
bezwaarschrift verwijst, zijn niets meer dan een weergave van voorgenomen
feitelijke handelingen van de gemeente.
De tekeningen zijn niet gericht op rechtsgevolg. De commissie constateert, dat
in casu geen sprake is van een besluit, waartegen bezwaar zou openstaan.
Gelet op hetgeen hierboven is uiteengezet acht de commissie het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk.

Wij kunnen de constatering van de bezwarencommissie, dat de al dan niet
vastgestelde presentatietekeningen, waarnaar bezwaarde in haar bezwaarschrift
verwijst, niets meer zijn dan een weergave van voorgenomen feitelijke handelingen
van de gemeente niet volgen. 

Met het vaststellen van de uitvoeringstekeningen is er geen enkele belemmering
meer om tot ongemotiveerd grootschalig kappen over te gaan. De vastgestelde
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uitvoeringstekeningen hebben als gevolg dat na het lopende broedseizoen op grote
schaal en zonder deugdelijk motivatie bomen gekapt gaan worden.
Met het besluit volgt het college het advies van de bezwarencommissie.

2. De besluiten waartegen het bezwaarschrift is gericht

Het college van B&W heeft blijkens de besluitenlijst van de vergadering van
19 november 2013 (pagina’s 6 en 7) (bijlage 3) tijdens die vergadering een besluit
genomen om in één besluit zowel Groene Kaarten als uitvoeringstekeningen voor de
zeven buurten (deelgebieden) in de wijk Monnikenhof vast te stellen.

Inmiddels heeft het college van B&W blijkens de besluitenlijsten van de
vergaderingen van 21 januari 2014 (pagina’s 3 en 4) (bijlage 4) en 28 januari 2014
(pagina’s 4 en 5) (bijlage 5) tijdens die vergaderingen besluiten genomen om in één
besluit zowel Groene Kaarten als uitvoeringstekeningen voor nog twee buurten
(deelgebieden) in de wijk Monnikenhof vast te stellen. Op de website van de
gemeente (bijlage 6) wordt daar melding van gedaan.

Dat er geen expliciet schriftelijk besluit is waartegen bezwaar kan worden gemaakt, is
onvoldoende grond om het bezwaar niet-ontvankelijk  te verklaren.
Dit beroep richt zich daarom mede tegen het ontbreken van een schriftelijke
beslissing van het college.

3. Groene Kaarten zijn geen conceptplannen

Het is een omissie dat de uitvoeringstekeningen niet in de procedure zijn betrokken.
De tekeningen zijn specifiek op uitvoering gericht. Niet duidelijk is, wanneer, waar en
in welke mate met de uitvoering daarvan zal worden begonnen.

In het raadsvoorstel van 9 juli 2013 (pagina 5/6) om de Bomenverordening 2013 vast
te stellen staat het volgende:

Zoals al eerder aangegeven is het nadrukkelijk niet de bedoeling om hiermee
de individuele burger buiten spel te zetten of deze in zijn rechtsbescherming te
beperken. Echter de rechtsbescherming wordt wel zodanig dat deze beter past
in het democratische bestel. Zo wordt het moment waarop men zijn individuele
belang kan bepleiten en zijn rechtsbescherming kan doen gelden verplaatst.
Deze systematiek is hetzelfde als die bij bestemmingsplannen wordt toegepast:
- Voor een bepaalde gewenste ontwikkeling wordt een conceptplan gemaakt
dat nodig geacht wordt om tot uitvoering van het vastgestelde beleid te kunnen
komen.
- Op dat plan wordt inspraak verleend.
- Met medeweging van de inspraakreacties wordt het conceptplan vastgesteld.
- Op het conceptplan kunnen zienswijzen ingediend worden.
- Met medeweging van de zienswijzen wordt het plan definitief vastgesteld.
- Tegen het vastgestelde plan kan men in beroep gaan.
- Op het moment dat het plan onherroepelijk is geworden kan dit worden
uitgevoerd zonder dat de feitelijke werkzaamheden vertraagd of onmogelijk
worden door bezwaar- en beroepsprocedures.

Op grond van het gestelde in het raadsvoorstel mocht worden verwacht dat op de
conceptplannen, zoals de presentatie- en uitvoeringstekeningen, een zienswijze kan
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worden ingediend en dat daartegen gegronde bezwaren kunnen worden kenbaar
gemaakt..
De Groene Kaarten met daarop slechts orde van grootte 1 % van het bomenbestand
zijn geen plan, zoals voorgesteld in het raadsvoorstel. 

De presentatietekeningen en/of uitvoeringstekeningen zijn buiten de procedure
gehouden. Er is geen gelegenheid geboden de kapplannen te toetsen aan onder
meer de beginselen van behoorlijk bestuur. De doorlopen procedure is een
schijnvertoning. De gemeente zet op onbehoorlijke wijze de rechten van zijn burgers
buiten spel.

De opvatting dat Vianen veel bomen heeft en de wijk Monnikenhof er best nog wel
1000 extra kan missen, is geen goede reden. 
Er dient zwaarwegende argumentatie gegeven te worden voor de kap van elke
boom.

De Monnikenhof is een “gatenkaas” met inmiddels negen en uitvoeringstekeningen
(en Groene Kaarten). 
Voor 7 deelgebieden zijn op 19 november 2013 7 uitvoeringstekeningen vastgesteld.
Op 21 en 28 januari 2014 voor nog twee deelgebieden in de Molenbuurt.
De uitvoeringstekeningen voor de deelgebieden Klaverkamp en Rietkamp zullen
blijkens de website (bijlage 6) nog worden vastgesteld.
Daarna zullen nog grote delen van de Monnikenhof ontbreken.

Door de gefaseerde en gefragmenteerde aanpak per deelgebied (buurt) binnen de
wijk Monnikenhof wordt het belanghebbenden bijna onmogelijk gemaakt te reageren
op plannen buiten hun buurt en invloed te doen gelden op plannen (over de
kaartgrens van de buurt) op korte afstand van hun woning.

Tijdens informatieavonden per deelgebied zijn de meeste verzoeken om bomen niet
te kappen afgewezen, omdat bomen op minder dan twee meter van het riool staan.
Dat daarover afspraken zijn gemaakt is onwaar.

Met de doorlopen procedure denkt de gemeente af te komen van de plicht om een
deugdelijke motivatie te moeten leveren voor het willen kappen van een boom.

De gemeente motiveert het beleid om bomen binnen een afstand van 2 meter van de
riolering te kappen met het gestelde in de Richtlijn voor afstanden van de boom tot
elementen (pagina 15) in het Bomenbeleidsplan.

De uitvoering van dit onderdeel van het bomenbeleid wordt beperkt tot rioolleidingen,
om welke reden vele honderden bomen op korte termijn zullen worden gekapt.
Inmiddels is aangetoond dat de bomen slechts incidenteel hinder veroorzaken door
wortelingroei in het riool. Extreme en substantiële ingroei van wortels in het betonnen
riool is helemaal niet aangetoond.

De Viaanse bodem ligt vol met kabels en leidingen. 
Op 3 december 2013 (bijlage 7) hebben wij verzocht om onder meer inzage van
tekeningen van alle kabels en leidingen. Bij brief van 27 januari 2014 reageerde de
gemeente als volgt. 

De gemeente Vianen is niet de beheerder van de gevraagde kabels en
inleidinginformatie. De gevraagde informatie is tegen betaling te verkrijgen bij
het Kadaster (http://www.kadaster.nl/web/Themas/Registraties/KLIC.htm).
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Het kadaster is de beheerder van de gevraagde informatie. Dit gelet op het
gestelde in artikel 7 lid 2 onder b van de Wob verwijzen wij u dan ook door naar
de website van het kadaster.
Indien U het niet eens bent met de behandeling van uw verzoek kunt u volgens
onderstaande procedure een bezwaarschrift indienen bij de gemeente Vianen.

Dat alleen de aanwezigheid van het betonnen rioolstelsel geldt als argument om op
korte termijn grootschalig bomen te kappen is niet evenwichtig.
Het is van belang om bij het planten van bomen rekening te houden met de ligging
van alle kabels en leidingen. Om 40 jarige bomen grootschalig te kappen, omdat zij
het eveneens 40-jarige riool zouden kunnen gaan beschadigen, terwijl na 40 jaar van
substantiële schade geen sprake is, is niet proportioneel. Met de ligging van overige
kabels en leidingen wordt geen rekening gehouden.

Conclusie:

Door het fragmenteren van de uitvoering van het Project Buiten Gewoon en het
verdelen van bomen over vele deelgebieden wordt het belanghebbenden bijna
onmogelijk gemaakt effectief  te reageren op de gang van zaken.
De plannen missen een degelijke onderbouwing welke is gebaseerd op criteria van
subsidiariteit, proportionaliteit en relevantie.
De gemeente schendt daarmee de rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur,
zorgvuldigheid en fair play. In 2012 en 2013 werd al gekapt terwijl appellabele
besluiten nog herroepbaar waren. Het handelen van het gemeentebestuur vertoont
aspecten van détournement de pouvoir.

Gezien het bovenstaande verzoek ik u op straffe van een dwangsom 
1. het besluit van 9 april 2014 (verzonden 10 april 2014) van het college van B&W
van Vianen (bijlage 1) om het bezwaarschrift van de Stichting Buiten Gezond in
Vianen e.o. d.d. 8 januari 2014 niet-ontvankelijk te verklaren, te vernietigen;
2. de gemeente te verplichten alsnog een in het raadsvoorstel van 9 juli 2013
toegezegd conceptplan vast te stellen en belanghebbenden in de gelegenheid te
stellen daar tegen op te komen;
3. de gemeente te verplichten tot het verschaffen van inzicht in wanneer en waar en
in welke mate het plan om grootschalig bomen te kappen zal worden uitgevoerd,
inclusief de overwegingen en alle informatie, welke tot het besluit om bomen te gaan
kappen hebben geleid;
4. te gelasten dat alle kapwerkzaamheden in de Monnikenhof worden opgeschort,
totdat alle rechtsmiddelen die openstaan tegen alle deelplannen in de wijk zijn
uitgeput;
5. De gemeente te veroordelen tot het vergoeden van de gemaakte kosten.

Hoogachtend,

P.R. Grobben, voorzitter Ir. M. van Poelgeest, secretaris
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