Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Laren

Onderwerp:
Verlenen van omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen
Laren, 23 september 2019
Overeenkomstig artikel 32 van het ‘Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad Laren 2018’ stellen we u de hiernavolgende vragen, ter mondelinge
beantwoording in de raadsvergadering van 25 september aanstaande inzake het verlenen van
omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen.
NB: deze vragen gaan niet over noodkap i.v.m. acuut gevaar
Overwegingen:
 Zodra een omgevingsvergunning (in onderstaand geval voor het kappen van één of meer
bomen) is verleend, heeft een eventuele belanghebbende 6 weken de tijd om bezwaar te
maken;
 Als er spoed bij is kan de bezwaarmaker een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij
de voorzieningenrechter;
 In Laren komt het regelmatig voor dat direct na het verlenen van de vergunning (ook
regelmatig eerder) de betreffende bomen worden gekapt;
 Daar komt nog bij dat het openbaar publiceren van de vergunning vaak nog enige dagen op
zich laat wachten;
 Het blijkt, dat als vervolgens toch bezwaar wordt aangetekend, de gemeente het bezwaar
niet-ontvankelijk verklaart ‘omdat er geen procesbelang is’. De bomen zijn dan al gekapt;
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Dit betekent dat in voorkomende gevallen een bezwaarschrift indienen, wat een wettelijk
recht is, in Laren naar onze mening geen enkele zin heeft.

Vragen:
1. Kan het college bevestigen dat dit een gang van zaken is die voorkomt in Laren, d.w.z.
meteen kappen na het verlenen van de vergunning?
2. Kan het college bevestigen dat eventuele bezwaren vervolgens niet-ontvankelijk verklaard
kunnen worden, omdat de bomen al gekapt zijn en er daarom geen procesbelang meer is?
3. Is het college van mening dat dit recht doet aan de intentie van de wet- en regelgeving?
4. Indien het college met ons van mening is dat dit een ongewenste gang van zaken is, kan dan
in de regelgeving (APV?) worden opgenomen dat de daadwerkelijke kap van bomen pas na
de wettelijke termijn van 6 weken mag plaatsvinden? En dat deze clausule in iedere
omgevingsvergunning voor het kappen van bomen wordt opgenomen?
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