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Onderwerp

Beslissing op bezwaar inzake de kap van een paardenkastanje aan de Groenewoudlaan 93.

Voorstel

1. De bezwaren ontvankelijk te verklaren.
2. De bezwaren ongegrond te verklaren.
3. Het bestreden besluit in stand te laten.

Inleiding

Bij besluit van 27 augustus 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het kappen
van een paardenkastanje gelegen aan de Groenewoudlaan in Weeft, perceel sectie T, nr.:
3537 te Weert. Stichting Groen Weert heeft hiertegen bezwaar gemaakt.

Beoogd effect/doel

Het afhandelen van het bezwaarschrift.

Argumenten
1.1 Het bezwaarschrift is tijdig ingediend.
Het bestreden besluit is op 27 augustus 2018 aan de aanvrager verzonden. De laatste dag
van de bezwarentermijn is: B oktober 2018. Het bezwaarschrift is ontvangen op 18
september 2018 en daarmee tijdig ingediend.

1.2 Reclamant is belanghebbende.
Het bezwaar is ingediend namens de Stichting Groen Weert. Het indienen van een
bezwaarschrift tegen een omgevingsvergunning die is verleend voor de kap van een
paardenkastanje past binnen de statutaire doelstellingen van de stichting. Gelet hierop
wordt Stichting Groen Weert aangemerkt als belanghebbende.

1.3 Het bezwaarschrift voldoet aan aftikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht.
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Het bezwaarschrift is voorzien van de naam en het adres van de indiener, de dagtekening,
een omschrlJvlng van het besluit waartegerr het bezwaar is gericlrt en de gronden van het
bezwaar.

2.1 De in artiket 4:1ld, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (APV) genoemde
waarden verzetten zich niet tegen vergunningverlening.
Erzijn geen redenen om te kunnen oordelen datde waarden uitartikel 4:Ild, eerste lid van
de APV zlch verzetten tegen het verlenerr van de olrrgevirtgsvetgutrtring voor het kappen
van de paardenkastanje. De door reclamant aangevoerde economische waarde van de boom
vormt geen grond om de vergunning te weigeren.

2.2 In de betangenafweging telt het belang bij het kappen van de boom zwaarder dan het
belang bij het behouden van de boom.
Uit een VTA-controle is gebleken dat de paardenkastanje is aangetast door de

bloedingsziekte. Alhoewel bomen een bijdrage leveren aan een gezondere omgeving, is de

kwaliteit van de bomen van doorslag. De paardenkastanje kan door de bloedingsziekte niet
langer duurzaam gehandhaafd worden. Daarnaast is gebleken dat de boom twee grote
ingerotte snoeiwonden heeft waardoor windworp aan de orde kan zijn. Verder heeft de boom

ook een inwendig rottingsprobleem. Door reclamant is geen deskundig tegenadvies
overlegd. Gezien de iocatie van de paardenkastanje tussen twee gebouwen in, is het
opleggen van een herplantplicht niet wenselijk.

2.3 De omgevingsvergunning is terecht verleend.
De bezwaren geven geen aanleiding voor het herroepen van het bestreden besluit.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Tegen de beslissing op bezwaar kunnen belanghebbenden binncn 6 weken na verzending
van de beschikking beroep instellen bij de Rechtbank Limburg en de Voorzieningenrechter
verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Com mu n icatie/ pa rticipatie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:
H. Zwinselman (directievoerder groen & cultuurtechniek, afdeling Openbaar Gebied) en S.

Chalh (jurist, afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving).

Extern

Bijlagen:
Beschikking en begeleidende brief voor reclamant en vergunninghouders.
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