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Bezwaarschrift kapvergunning drie platanen naast Dashorst 25  

 
Geacht college, 

Wij hebben begrepen dat u een kapvergunning heeft verleend voor de kap van drie 
platanen naast het perceel Dashorst 25. Hierbij dienen wij een bezwaarschrift in. 

Introductie 

De Bomenstichting is een landelijke stichting, opgericht in 1970. Volgens artikel 2 van de 
statuten, zoals deze luiden per 15 januari 2008, heeft de Bomenstichting ten doel: 

1. Het bevorderen van de zorg en aandacht voor bomen, omdat deze een onmisbare 
schakel vormen in het leven op aarde en dus onmisbaar zijn voor de mens, en voorts 
al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 
2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer: 
- vergaarde kennis in de vorm van voorlichting en adviezen aan verschillende 
doelgroepen over te dragen; 
- het stimuleren van overheid, bedrijfsleven, particulieren en instellingen op het 
gebied van onderzoek, onderwijs en voorlichting om zich voor dit doel in te zetten en 
door coördinerend op te treden bij op dit doel gerichte initiatieven van anderen; 
- het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures bij bedreigingen van bomen in het 
algemeen en bij dreigende kap in het bijzonder. 
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Voor de Bomenstichting zijn ongeveer 185 lokale contactpersonen actief die door het 
bestuur gemachtigd zijn om namens de stichting op te treden. In de gemeente Leusden is 
nog geen contactpersoon, vandaar dat dit bezwaarschrift wordt ingediend door een 
contactpersoon uit een andere gemeente, in dit geval Amsterdam. Wij kunnen u onze 
statuten en een uittreksel KvK desgewenst per e-mail toezenden. Indien u ook een 
machtiging wenst, stellen wij voor deze per post na te zenden, omdat de 
ondertekeningsprocedure doorgaans enige tijd vergt. 

Om onnodige kap zoveel mogelijk te voorkomen, heeft de Bomenstichting in 
samenwerking met de VARA “Meldpunt Kappen!” opgericht. Zie voor meer informatie 
www.meldpuntkappen.nl. Naar aanleiding van de melding op dit meldpunt van de 
kapvergunning voor de drie platanen naast Dashorst 25 heeft de Bomenstichting zich 
nader geïnformeerd. 

Procedure 

Wij hebben kennisgenomen van één van de ingediende bezwaarschriften en van het 
verweerschrift van de gemeente ten behoeve van de hoorzitting van de 
bezwaarschriftencommissie op 27 oktober a.s. Wij hebben geen kennis kunnen nemen 
van de kapvergunning, omdat deze niet ter inzage ligt. Dit is naar ons oordeel in strijd met 
artikel 7:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, dat bepaalt dat het 
bestuursorgaan het bezwaarschrift en alle verder op de zaak betrekking hebbende 
stukken voorafgaand aan het horen gedurende ten minste een week voor 
belanghebbenden ter inzage legt. Wij verzoeken u de kapvergunning alsnog ter inzage te 
leggen en een kopie aan ons toe te zenden. Overigens begrijpen wij niet dat de 
hoorzitting kennelijk al op 27 oktober a.s. wordt gehouden, omdat hierdoor niet kan 
worden voldaan aan het vereiste dat dit bezwaarschrift (en de kapvergunning) 
voorafgaand aan het horen gedurende ten minste een week voor belanghebbenden ter 
inzage ligt. 

Bezwaar 

Wij hebben de argumenten van de gemeente in het verweerschrift bestudeerd. In reactie 
daarop merken wij het volgende op.  

Aan de ene kant kunnen wij er wel begrip voor opbrengen dat iets moet worden gedaan 
aan de overlast die de bewoner van perceel Dashorst 25 kennelijk door overhangende 
takken ondervindt. Ook zijn wij van mening dat het wegnemen van alle overhangende 
takken een te drastische maatregel zou zijn en dat, indien kandelaberen niet mogelijk zou 
zijn, kap in overweging moet worden genomen. Aan de andere kant moet worden 
geconstateerd dat deze bomen gezond zijn, een goede levensverwachting hebben, 
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beeldbepalend voor de omgeving zijn en dat de bewoner het huis heeft gekocht terwijl hij 
van de bomen wist. Er is naar onze mening zeker sprake van waarden van stads- en 
dorpsschoon, natuur- en milieuwaarden en waarden voor recreatie en leefbaarheid als 
bedoeld in artikel 6 van de Bomenverordening. Het kappen van alle bomen zien wij dan 
ook als een te rigoureuze maatregel. Ons voorstel is om twee van de drie bomen weg te 
halen en de boom die het minste overlast geeft, te handhaven. Deze kan dan misschien 
nog wat worden gesnoeid en nog vele jaren daar blijven staan en prachtig als solitair 
uitgroeien. Tegelijkertijd kunnen de linden worden geplant, waardoor alvast nieuw groen 
wordt gecreëerd voor het moment dat de laatste plataan niet meer kan worden 
gehandhaafd. Voor zover wij kunnen beoordelen zou de achterste boom gezien vanaf de 
Breehoeflaan voor vrijwaring van kap in aanmerking kunnen komen.  

Conclusie 

Gezien het vorenstaande verzoeken wij u de vergunning te beperken tot de eerste twee 
platanen gerekend vanaf de Breehoeflaan. 

Hoogachtend, 

 
mr. F.C.S. Warendorf, 
contactpersoon Bomenstichting 

 


