Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Rijswijk
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Betreft:

Bezwaar tegen de beschikking op de omgevingsvergunning S.W. Churchilllaan 390-460
Kadastrale sectie I, Kadastraal perceelnummer 2160 , kap van 18 bomen dd 31-10-2017

zaaknummer: 2017102442359

Den Haag, 20 december 2017
Geacht college,
De Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s-Gravenhage en omstreken ( AVN ), heeft
kennis genomen van de beschikking zoals hierboven aangegeven.
Volgens de beschikking wordt er een vergunning verleend voor de kap van 18 bomen.
Ons bezwaar tegen het verlenen van deze vergunning rocht zich op twee zaken, te weten de gevolgde
procedure en de motivatie voor de vergunning. Gelet op onderstaande verzoekt de AVN u de
omgevingsvergunning voor de kap van 18 bomen in te trekken.

Ons bezwaar bij de gevolgde procedure
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is gedateerd op 24 oktober en de vergunning is verleend
op 31 oktober. Op 6-11 hebben wij informatie opgevraagd over deze vergunning. In de stukken die wij
toen ontvingen was geen motivatie te vinden voor de kap van de 18 bomen. Ook telefonische navraag
leidde niet direct tot verduidelijking. Het verlenen van een kapvergunning voor 18 bomen vereist
volgens ons een grote mate van zorgvuldigheid. Daarnaast moet het voor de burgers van Rijswijk
duidelijk zijn waarom vergunningen worden afgegeven om bomen te kappen.

Ons bezwaar bij de motivatie
De aanleiding voor de bomenkap is de herinrichting van de Sir Winston Churchilllaan, in dit geval de
herinrichting van de ventweg tussen de nummers 390 en 460. Aan de huiszijde van deze ventweg

1

staan nu 18 esdoorns. Deze bomen zien er over het algemeen goed uit. Een slechte conditie kan hier
ons inziens geen reden tot kap zijn, dit in tegenstelling tot de esdoorns in het middengedeelte van de
Sir Winston Churchilllaan. Daarnaast staan deze bomen niet, zoals bij de Generaal Spoorlaan, op
leidingen die vervangen moeten worden. Heririchting van de ventweg is ons inziens onvoldoende
reden voor de kap.

In uw Groenbeleidsplan 2010-2020 wordt de Sir Winston Churcilllaan een “markante bomenlaan”
genoemd. In deze markante bomenlanen staan bomen van de eerste grootte. Deze bomenlanen
spelen een belangrijke rol in de boomstructuur van Rijswijk en verdienen vanuit die positie extra
bescherming. Het kappen van bomen en vervangen door nieuwe, over het algemeen kleinere bomen,
doet afbreuk aan de positie van de Sir Winston Churchilllaan als markante bomenlaan.
Op pagina 17 van bovengenoemd Groenbeleidsplan wordt in de “bomenrichtlijn bij vervanging of
aanplant van bomen in de lanen uit het boomraster” vermeld dat tussen de Strijpwetering en de
Beatrixlaan de esdoorn genoemd als vervangende boom. Het zou vreemd zijn bestaande esdoorns te
kappen en te vervangen door nieuwe esdoorns.
Op 9 mei 2017 werdt door de raad een motie aangenomen waar onder andere de volgende zin is
opgenomen: “Bij alle (toekomstige) herinrichtingsprojecten het behoud en versterking van bomen en
groen prioriteit te geven en in iedere fase van het proces mee te wegen.”
Wij kunnen ons niet aan de indruk ontrekken dat dit in het geval van de herinrichting van de ventweg
niet gebeurd is. Er zijn zeker mogelijkheden voor herinrichting van deze ventweg zonder de bomen aan
te tasten.

Met vriendelijke groet,
A. de Ruiter

J. Verhoeff

secretaris AVN

voorzitter AVN
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