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Kappen bomen in verband met rioolwerkzaamheden terecht

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 17 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3394  ‐ Op SmartNewz sinds: 28 oktober 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Breda heeft aan de gemeente Breda omgevingsvergunning verleend voor het kappen van 22 bomen aan de
Bavelselaan te Breda. De aanleiding voor het kappen van de bomen is de noodzaak tot groot onderhoud aan de riolering, gasleidingen en bestratingen. Een bewoonster
van de Bavelslaan is in hoger beroep opgekomen tegen de vergunning en heeft een voorlopige voorziening verzocht.

Voorz. Afdeling: Het college heeft voldoende gemotiveerd waarom het voor de uitvoering van de geplande rioolwerkzaamheden noodzakelijk is dat de betreffende
bomen worden gekapt. In dat kader heeft het college toegelicht dat de bestaande huisaansluitingen momenteel zorgen voor problemen en vervangen moeten worden,
welke problemen worden veroorzaakt door vergroeiing van boomwortels met huisaansluitingen, wat niet is betwist. Doordat boomwortels vergroeid zijn met de
huisaansluitingen op het riool is het vervangen van de huisaansluitingen niet mogelijk zonder schade aan de boomwortels.

Het college heeft zich voorts op het standpunt kunnen stellen dat het kappen van de bomen ook noodzakelijk is vanwege bij deze bomen aanwezige wortelopdruk.
Wanneer deze wortels bij de werkzaamheden onbedoeld beschadigen, brengt dit de stabiliteit dusdanig in gevaar dat bij een eventuele storm de veiligheid in het
geding kan komen. Het college heeft ter zitting verder toegelicht dat het aanbrengen van halfverharding rondom de bomen, om de worteldruk te verminderen, een
optie is, maar dat ook dat nadelen met zich brengt. De aanleg van halfverharding vereist (deels) afgraving van de grond rondom de bomen in verband met het
aanleggen van de fundering. Door het afgraven van de grond kunnen de wortels van de bomen beschadigen.

De rechtbank heeft terecht geen grond gevonden voor het oordeel dat het college, na zorgvuldig onderzoek en afweging van alle belangen, niet in redelijkheid heeft
kunnen besluiten tot het kappen van de bomen over te gaan.

Mr.drs. C.C.J. (Carmen) Hartendorf (Lexquis)
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