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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.
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