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Geacht college,

In vervolg op uw brieven van 7 mei 2014 en S juni 2014 volgen hierbij de inventarislijst en de stukken

zoals door uw rechtbank verzocht. Tevens treft u hierbÍj aan het verweerschrift van het college van

burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen.

Hoogachtend,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Vianen,

W. (Wybrand)Boersma

clustermanager Ruimte

lnformatie

Bijlagen

Afschrift

E. Koot, tel.nr. 06-53797586, e-mail: e.koot@vianen.nl

Verweerschrift, inventarisatielijst en 25 dossierstukken

College/Burgemeester
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Gemeente Vianen

VERWEERSCHRIFT

Zaaknummer UTR L412864 WABOA

Betreft Verweerschrift inzake beroep Stichting Buiten Gezond in Vianen e.o.

Vianen, 25 juni 2OL4

Edelachtbaar college,

a. Inleiding
Hierbij treft u ons verweerschrift aan in reactie op het beroepschrift van de Stichting Buiten Gezond

in Vianen (hierna: de Stichting). Bij beroepschriftvan 2 mei2014 heeft de Stichting beroep ingesteld

tegen onze beslissing op bezwaar van 9 april 2OL4 waarbij de Stichting niet-ontvankelijk is verklaard.

Het beroepschrift geeft het college aanleiding het volgende op te merken.

b. Presentatietekeningen geen voor bezwaar en beroep vatbare besluiten

Voorgeschiedenis Groene Kaarten en presentatietekeningen
De in het beroepschrift van de Stichting bestreden beslissing op bezwaar is gericht op het
bezwaarschrift van de Stichting van 8 januari 2OL4 "tegen het voornemen om ca. 1-.000 bomen te
kappen" en de daartoe gemaakte "presentatietekeningen" dat tegelijk - en in hetzelfde document - is

ingediend met de zienswijze tegen "negen concept Groene Kaarten" (zie dossierstukken nr. 15).

Deze zogenoemde Groene Kaarten (zie dossierstukken nrs. 8) geven in samenhang met de op 9 juli

2013 vastgestelde Bomenverordening 201.3 aan welke houtopstanden als zogenoemde "beschermde
houtopstanden" hebben te gelden en welke houtopstanden niet (zie dossierstukken nr. 21). De

vaststelling van de Groene Kaarten op L8 maart 2014 heeft dan ook rechtsgevolg voor de niet
beschermde houtopstanden die onder de voorgaande gemeentelijke kapregeling
(Bomenverordening Vianen 2070, zie dossierstukken nr. 24) - ofwel vóór vaststelling van de

Bomenverordening 2013 en specifiek de Groene Kaarten op 18 maarï.201.4 - nog wel beschermd

waren in die zin dat voor het kappen een vergunning vereist was.
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Dit geldt niet voor de presentatietekeningen (zie dossierstukken nrs. 20) waartegen het hier in geding
zijnde bezwaar en het beroep van de Stichting expliciet is gericht. De presentatietekeningen zijn een
uÍtvloeisel van het Bomenbeleidsplan "Vianen in het groen" van september 2009 (dossierstukken nr.
25) en geven de gewenste feitelijke eindsituatie van het groen in de gemeente Vianen weer zoals dat
met het project "Buiten Gewoon" moet worden bewerkstelligd.

Met dit project Buiten Gewoon richt de gemeente samen met de bewoners de buitenruÍmte
opnieuw in. In het gemeentelijke Bomenbeleidsplan is de noodzaak of behoefte hiertoe
onderbouwd. Gekozen is voor een integrale aanpak van de gehele buitenruimte per buurt om de
betrokkenheid van de buurtbewoners te vergroten. Dit heeft ook geresulteerd in druk bezochte
bewonersavonden in de verschillende buurten.

De presentatie-/uitvoeringstekeningen zíjn ook terug te vinden op de gemeentelijke website (zie
project "Buiten gewoon") en dienen mede om een zo maximaal mogelijk transparantie voor alle
inwoners van de gemeente Vianen over de groenplannen in hun gemeente. De
presentatietekeningen hebben echter geen enkele juridische betekenis. Slechts voornoemde Groene
Kaarten in samenhang met de Bomenverordening regelen het al dan niet kapvergunningplichtig zijn
van de bomen in de gemeente en hebben aldus rechtgevolg in de zin van artikel 1:3 Awb. Op dit punt
verwijst het college naar de bestreden beslissing op bezwaar en het advies van de
bezwaa rcommissie.

Splitsing in zienswijze en bezwaar
Omdat in voornoemde brief van de Stichting van 8 januari 2OL4 onder het "onderwerp,, van de brief,
duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen "zienswijze negen concept Groene Kaarten" en
"bezwaar tegen het voornemen om ca 1.000 bomen te kappen", wat vervolgens ook tot uitdrukking
komt in die briel heeft het college besloten deze brief te duiden als enerzijds een zienswijze gericht
tegen diverse gepubliceerde concept Groene Kaarten en anderzijds als een bezwaarschrift gericht
tegen het voornemen om 1.000 bomen te kappen.

Onder punt 2. van die zienswijze/bezwaar van 8 januari 2OL4 is het "bezwaarschriftdeel', te
onderscheiden dat is gericht op diverse presentatietekeningen die mede de plannen van het
gemeentelijke bomenbeleid/-onderhoud weergeven. Daarbij refereert de Stichting expliciet aan het
raadsvoorstelvan 9 juli 2013 (zie dossierstukken nr.22) waarin duidelijk is aangegáven dat alleen
tegen de Groene Kaarten rechtsmiddelen kunnen worden aangewend en (dus) níet tegen de
presentatietekeningen' ofwel de (ervaren procespartij) Stichtíng is blijkens die zienswij zefbezwaar
zich goed bewust van het (juridisch relevante) onderscheid tussen de concept Groene Kaarten en de
presentatietekeningen waarover de gemeente altijd open heeft gecommuniceerd. De inhoudelijke
bezwaren tegen de Groene Kaarten en de Bomenverordening komen in de punten ná punt 2. van de
brief (zienswiize/bezwaar) aan de orde. Aldus heeft het college in alle redelijkheid en zeer zorgvuldig
de brief van de Stichting met de zienswíjze en het bezwaar van 8 januari 2OL4 gesplitst zoals hiervoor
beschreven.

Aldus is sprake van twee procedures: de openbare voorbereidingsprocedure met betrekking tot de
Groene Kaarten en de bezwaarprocedure over de presentatietekeningen.

Openbare voorbereid ingsprocedure (zienswijze)
Het verloop van eerstgenoemde procedure was als volgt:
Het college heeft op 11 maart 201-4 een zienswijzenota opgesteld (zie dossierstukken nr. 10). op
18 maart 2oL4 ziin de Groene Kaarten (waarop de zienswijze van de Stichting zag) vastgesteld. Op
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20 maart 2Ot4 is de zienswijzenota tezamen met het besluit tot vaststelling van de Groene Kaarten

aan de indieners van de zienswijzen, waaronder de Stichting, toegestuurd, waarbij ook een

rechtsmiddelenclausule is opgenomen (zie dossierstukken nr .7l,. Ook heeft het college voldaan aan

de wettelijk verplichte publicatie op 25 maart 2O1,4in een huis-aan-huisblad (zie dossierstukken nrs.

6 en 9). De Stichting heeft echter geen beroep tegen het vaststellingsbesluit van de Groene Kaarten

gesteld. Dit geldt ook voor de andere indieners van zienswijzen, zodat vastgestelde Groene Kaarten

onherroepelijk zijn geworden.

Bezwaa rprocedure
Parallel hieraan is de bezwaarprocedure doorlopen. Zonder hoorzitting, omdat sprake was van

kennelijke niet-ontvankelijkheid als bedoeld in artikel 7:3, onder a, Awb), heeft de bezwaarcommissie

op 27 februari20L4 een advies vastgesteld (zie dossierstukken nr.I2l.

Op 4 april 2014 heeft de Stichting de gemeente een ingebrekestelling (zie dossierstukken nr. 5)

gestuurd vanwege het uitblijven van de beslissing op bezwaar. Daarop heeft het college op 9 april
2014 het advies van de bezwaarcommissie gevolgd en het bestreden besluit genomen (zie

dossierstukken nr. 4). Op 2 mei 2014 heeft de Stichting het hier aan de orde zijnde beroepschrift
tegen deze beslissing op bezwaar ingediend (zie dossierstukken nr. 3).

Reactie op beroepsgronden Stichting
Het college houdt in reactie op het beroepschrift onverkort vast aan het bestreden besluit. Zoals

hiervoor aangegeven heeft het college in redelijkheid kunnen besluiten de brief van 8 januari 20L4 ïe

splitsen in een bezwaarschrift en in een zienswijze. Daartoe is van belang dat de Stichting zelf de

splitsing heeft aangegeven en tevens blijk heeft gegeven bewust te zijn van het onderscheid tussen

de presentatietekeningen en de Groene Kaarten, zoals ook door de gemeente altijd is aangegeven.

Verder heeft de gemeente de beide procedures volgens de wettelijke (bekendmakings)procedures

afgehandeld. In het bijzonder moet daarbij worden opgemerkt dat de indieners van de zienswijze

bovendien onverplicht de zienswijzenota en het vaststellingsbesluit met rechtsmiddelenclausule is

toegestuurd.

Niet duidelijk is waarom de Stichting geen beroep heeft ingesteld tegen het vaststellingsbesluit van

18 maart 20L4van diverse Groene Kaarten. Omdat geen enkel beroepschrift is ingediend tegen het

vaststellingsbesluit van 18 maart 2OL4is ingediend zijn de daarbij vastgestelde Groene Kaarten

inmiddels onherroepelijk.

In het voorliggende beroepschrift en in het "bezwaarschriftdeel" van de brief van 8 januari 2014 van

de Stichting zijn slechts de presentatietekeningen bestreden. De omvang van dit geschil beperkt zich

dan ook tot deze tekeningen, maar dit zijn geen besluiten waartegen bezwaar en beroep openstaat
zoals hieruoor en in het bestreden besluit is aangegeven.

Wat betreft de verwijzingen door de Stichting in het beroepschrift van de Stichting naar de

besluitenlijsten van het college merkt het college op dat ook daarbij de uitvoeringstekeningen
(presentatietekeningen) en de (concept) Groene Kaarten apart worden vermeld ofwel duidelijk
worden onderscheiden, zodat evident is dat sprake is van aparte besluiten. In dit licht hecht het

college eraan te vermelden dat niet alle collegebesluiten ook zijn aan te merken als besluiten in de

zin van artikel L:3 Awb die voor bezwaar en beroep vatbaar zijn. Zoals aangegeven hebben de

presentatietekeningen geen rechtsgevolgen voor het groen in de gemeente en geven zij enkel de

gewenste feitelijke eindsituatie weer. Bij gebrek aan rechtsgevolgen kan in dit geval geen sprake zijn

van voor bezwaar en beroep vatbare besluiten.
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De beroepsgrond van de Stichting dat geen expliciet schriftelijk besluit is genomen, spreekt in dit
verband boekdelen. Voor de presentatietekeningen zullen inderdaad geen nadere besluiten met
rechtsgevolgen worden genomen. De kaarten geven niet meer dan de gewenste feitelijke
eindsituatie van het groen in de gemeente Vianen weer. Alleen de Bomenverordening in samenhang

met de Groene Kaarten vormen de gemeentelijke regelgeving hiervoor.

Het betoog van de Stichting dat de uitvoerings- of presentatietekeningen ten onrechte niet in de

procedure zijn betrokken is niet relevant. Dat deze tekeningen de gewenste groensituatie

weergeven, laat onverlet dat zij geen onderdeel uitmaken van de aan de orde zijnde gemeentelijke

regelgeving. Zoals in het raadsvoorstel van 9 juli 2013 is aangegeven was het mogelijk om juridische

middelen in te zetten tegen de Groene Kaarten die onlosmakelijk (en concretiserend) onderdeel
vormen van de Bomenverordening Vianen 2013. De Stichting heeft daarvan ook gebruik gemaakt

door het indienen van de zienswijze op 8 januari 2014.ln de zienswijzenota van het college is op

deze zienswijze en andere zienswijzen inhoudelijk ingegaan. Vervolgens is de Stichting niet in beroep
gegaan tegen de vastgestelde Groene Kaarten ondanks een algemene publicatie daartoe en een aan

hen verstuurde brief waarin expliciet is gewezen op de mogelijkheid van het instellen van beroep
(waarbij uiteraard de gewenste eindsituatie weergegeven op de presentatietekeningen wel een rol

hadden kunnen spelen). Aldus is rechtsbescherming tegen de Groene Kaarten wel degelijk mogelijk
geweest, maar zelfstandig bezwaar en beroep tegen de presentatietekeningen niet.

De inhoudelijke bezwaren tegen het systeem van de Groene Kaarten en de Bomenverordening en

het daarop gestoelde voorgestane bomenbeleid (gefragmenteerde aanpak, kabels en leidingen, riool,
etc.) kunnen in deze bezwaarprocedure tegen de presentatietekeningen niet aan de orde komen,

zodat het college deze beroepsgronden hier onbesproken laat.

c. Stichting geen belanghebbende
Voor zover uw rechtbank van oordeel is dat de presentatietekeningen toch als besluit moeten
worden aangemerkt, merkt het college in het kader van uw ambtshalve toetsing het volgende op.

De Stichting is geen belanghebbende in de zin van artikel 1-:2 Awb. Het college verwijst hiertoe naar

het besluit op bezwaar van 20 februari 2Ol-4 inzake de aanleg van golfbaan De Kroonprins waartegen
de Stichting eveneens bezwaar heeft aangetekend en waarbij het bezwaarschrift van de Stichting
niet-ontvankelijk is verklaard (zie dossierstukken nr. 11).

Het is ook op deze gronden dat verweerder u verzoekt het ingediende beroep af te wijzen.

d. Conclusie
Gelet op het voorgaande verzoekt het college uw rechtbank het beroep van de Stichting niet-
ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.



Gemeente Vianen

I nventarisatielijst dossier stu kken :

L 15 mei 2014 Rectificatie/aanvulling collegebrief 13 mei 2014
2. 13 mei 2014 Collegebrief kennisgeving voornemen tot kap van bomen op 16 mei2014
3. 2 mei 2Ot4 Beroepschrift Stichting
4. 9 april2Ot4 Beslissing op bezwaar college B&W (inclusief advies bezwaarcommissie)
5. 4 april201.4 Ingebrekestelling uitblijven beslissing op bezwaar door Stichting
6. 25 maar120'J.4 Publicatie besluit Groene Kaarten
7 . 20 maarï 2074 Brief aan zienswijze indieners over vaststelling Groene Kaarten
8. 18 maart 2014 Alle vastgestelde Groene Kaarten
9. 18 maart 2014 besluit Groene Kaarten college B&W
10. tI maart20L4 Zienswijzenota
1.1.. 5 maart 2014 Besluit op bezwaar golfbaan (inclusief advies bezwaarcommissie)
L2. 27 februari 2OL4 Advies bezwaarcommissie
13. 28 januari 2OL4 Besluitenlijst B&W
L4. 2t januari20L4 Besluitenlijst B&W
15. 8 januari 2014 Zienswijze/bezwaarschrift Stichting
16. 23 december 2073 Publicatie Groene Kaart Mariënhof
17. 26 november 2013 Publicatie 7 concept Groene Kaarten
18. 26 november 20'J.3 Publicatie concept Groene Kaart Wilhelminastraat
19. 8 november 2013 Concept Groene Kaart Franciscushof
20. 3 sept-6 nov 2013 Presentatietekeningen met datum
21. 9 juli 2013 (vaststelling) Bomenverordening Vianen 2013
22. 9 juli 2013 Raadsvoorstel tbv vaststelling Bomenverordening2OL3
23. 26 juni 2OI3 Collegevoorstel tbv vaststelling Bomenverordening 2013
24. 14 december 2O1.O Bomenverordening 201-0

25. september 2009 Vianen in het Groen, Bomenbeleidsplan
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