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Oude beuken oprijlaan kasteel Marquette te Heemskerk mogen gekapt worden

Rechtbank Noord‐Holland, 21 februari 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:1414  ‐ Op SmartNewz sinds: 4 maart 2019

PWN Waterleidingbedrijf Noord‐Holland heeft een omgevingsvergunning verkregen voor het wijzigen van de oprijlaan naar kasteel Marquette te Heemskerk. Het
betreft het kappen van de aanwezige bomen (oude beuken), het verwijderen van de stobben en wortels en het herplanten van koningslinden. De Vereniging
Milieudefensie en de Actiegroep Behoud Bomen Oprijlaan Marquette, alsmede een derde eiser hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te
treffen.

Zowel de Actiegroep Behoud Bomen Oprijlaan Marquette als de derde eiser zijn niet‐ontvankelijk in hun beroep.

Uit rapporten is onder meer gebleken dat de bomen in een redelijke maar afnemende conditie verkeren en dat diverse bomen aantastingen door honingszwam en
korsthoutskoolzwam vertonen en ook diverse plakoksels zijn aangetroffen. Vanwege de afnemende conditie van de bomen zal de vorming van dood hout gestaag
voortschrijden. Ook uit de controle is gebleken dat bij diverse bomen dood hout in de kroon is aangetroffen. Binnen 10 jaar zullen diverse bomen uitvallen als gevolg
van mechanische gebreken en/of aantastingen door houtparasitaire schimmels.

De voorzieningenrechter stelt vast, hetgeen tussen partijen ook niet in geschil is, dat de te kappen bomen waarden vertegenwoordigen die beschermingswaardig zijn
en weigeringsgronden opleveren. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft het college, in de stukken en nader toegelicht ter zitting, evenwel afdoende
gemotiveerd dat het behoud en herstel van het monumentale landgoed als geheel en de bescherming van het monumentale karakter van de oprijlaan in het bijzonder
alsnog zijn gediend met de kap van de bestaande bomen en de bij de omgevingsvergunning als voorwaarde gestelde herplant van bomen. Daartoe is redengevend dat
de kap van de onderhavige bomen en de herplant van Koningslinden zullen maken dat de oprijlaan, in samenhang bezien met de eerder in fase 1 en 2 uitgevoerde
werkzaamheden aan de oprijlaan, een uniform geheel zal vormen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter heeft het college dit maatschappelijk belang van
behoud en herstel zwaarder mogen laten wegen dan het belang dat is gediend bij het behoud van de bij het bestreden besluit betrokken bomen. Daarbij heeft het
college ook betekenis mogen hechten aan de op dit moment weliswaar redelijke maar afnemende conditie van de bomen.

Het college heeft afdoende onderzocht of niet op alternatieve wijze kon worden gekomen tot het beoogde resultaat, te weten een – uiteindelijk – uniform ogende
oprijlaan.

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

WETINGANG

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.1 , Meer nieuws over dit wetsartikel
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht artikel 2.2 , Meer nieuws over dit wetsartikel
Burgerlijk Wetboek Boek 8 artikel 86 , Meer nieuws over dit wetsartikel

TREFWOORDEN

monument, omgevingsvergunning, omgevingsvergunning kappen

 

 
SmartNewz Omgevingsrecht

https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl
javascript:void(0)
https://www.navigator.nl/document/ide9913a73916e4b048ed786bf6560c3f8
https://www.navigator.nl/document/id8277ff5a9046590078ec0db537120b61
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/wetsartikelen/wet-algemene-bepalingen-omgevingsrecht-artikel-2.316862.lynkx
https://www.navigator.nl/document/idcce211c1ea5293f726f38dfbd9dbf6ad
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/wetsartikelen/wet-algemene-bepalingen-omgevingsrecht-artikel-2.316873.lynkx
https://www.navigator.nl/document/idcc6d500ed39030224dcf63d9ac90cfbd
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/wetsartikelen/burgerlijk-wetboek-boek-8-artikel-86.398730.lynkx
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/trefwoorden/monument.62348.lynkx
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/trefwoorden/omgevingsvergunning.62806.lynkx
https://smartnewz-omgevingsrecht.wolterskluwer.nl/trefwoorden/omgevingsvergunning-kappen.241528.lynkx

