
     

 

 

 

NIET KAPPEN ZONDER ZIENSWIJZE 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op donderdag 30 januari 2020, 

 

Constaterende 

• De bekendmaking van een aanvraag van de gemeente voor een omgevingsvergunning voor 

het kappen van bomen in de openbare ruimte vaak zeer summier is, zo luidt de publicatie in 

het gemeenteblad van 9 september 2019 voor het kappen van 4 bomen in het Majoor 

Bossshardtplantsoen als volgt: 

“Haarlem, ingekomen aanvraag omgevingsvergunning onderdeel kappen bomen Majoor 

Bosshardtplantsoen/ Bernadottelaan 140 A, 2019-07705, kappen 4 bomen in plantsoen, 2 

september 2019” 

• Bovendien luidt artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht als volgt: 

“Voordat een bestuursorgaan een beschikking geeft waartegen een belanghebbende die de 

beschikking niet heeft aangevraagd naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt het de 

belanghebbende in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de 

beschikking zou steunen op feiten en belangen die de belanghebbende betreffen;” 

Overwegende 

• Het uit het oogpunt van participatie tevens gewenst is dat omwonenden en andere 

belanghebbenden zoals de bomenridders hun zienswijze kunnen geven; 

• Daarom aanvragen voor het kappen van bomen in de openbare ruimte rechtstreeks naar de 

direct omwonenden en andere belanghebbenden dienen te worden gestuurd; 

• Nu bewoners vaak een paar dagen voordat de bomen worden gekapt een brief van de 

gemeente in hun bus krijgen, terwijl ze niet op de hoogte zijn van de aanvraag , laat staan 

van het besluit dat op de aanvraag is gedaan; 

• Van direct omwonenden niet kan worden verlangd dat ze elke publicatie van het 

gemeenteblad napluizen op aanvragen voor het kappen van bomen in hun nabije omgeving;  

Roept het college op om 

• In overeenstemming met de Awb bij een aanvraag van de gemeente voor een 

omgevingsvergunning voor het kappen van bomen direct omwonenden en andere 

belanghebbenden in staat te stellen hun zienswijze te geven; 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Frits Garretsen SP  


