
17 maart 2020 

URGENT 

College van B&W 

Postbus 201 

2050 AE Overveen 

 

Geacht college, 

 

Hierbij dient SBEZK bezwaar in tegen de kapvergunning Boekenroodeweg 41 te Aerdenhout. Het 
bezwaar betreft de kap van diverse monumentale bomen, waaronder enkele eiken met een 
stamomtrek van 1 meter of meer en dennen. Waardevolle bomen in cultuurhistorisch historisch 
opzicht en van groot belang voor de leefbaarheid in de gemeente. 

Het kappen van deze bomen is niet gerechtvaardigd omdat ten behoeve van de realisatie van dit 
bouwplan veel meer bomen worden gekapt dan strikt genomen nodig is. Bovendien is de vergunning 
verleend voor de bouw van zgn. zorgwoningen terwijl dit plan helemaal zorgwoningen realiseert. 
Onlangs werd bekend, zie brief van de WMO-raad van 6 februari jl., dat het bouwplan niets met zorg 
te maken heeft maar alles met ‘service’.  

Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. 

De gemeente dient eerst te zorgen dat de bestemming die volgens het bestemmingsplan van 
toepassing is, nl ‘maatschappelijk’ wordt nageleefd en daarvan is op dit moment geen sprake. Het 
plan kan wat ons betreft dus niet worden gerealiseerd. De kap van bomen dient te worden 
voorkomen. In ieder geval totdat uw college heeft gehandhaafd. U dient handhavend op te treden. 
Dit is uw plicht. Het is geen keuze! 

Ik wil u dringend verzoeken uw eigen regels na te leven en per ommegaande te zorgen voor 
handhaving en ik maak daarom namens SBEZK bezwaar tegen de kap van de bomen op het terrein 
Boekenroodeweg 41 te Aerdenhout. 

Voor wat betreft de termijn: het valt mij op dat u wel zeer snel de vergunning hebt verleend nadat de 
aanvraag was ontvangen. De publicatie daarvan heeft niet in het Bloemendaals Nieuwsblad gestaan. 
Ik maak bezwaar tegen de gebrekkige informatievoorziening en de bekendmaking voldoet niet aan 
de eisen die de wetgever daaraan stelt. 

Een gemeente die stelt de meest duurzame gemeente van Nederland te zijn, hoort zorgvuldig om te 
gaan met beheer en behoud van het leefmilieu. Het kappen van zeer waardevolle bomen past niet in 
dit beleid. Ik verzoek u een kopie van deze brief aan de gemeenteraad te sturen en SBEZK doet 
hiermee een dringende oproep aan de gemeenteraad om het college te controleren en te zorgen dat 
passende maatregelen worden getroffen.  

Hoogachtend, 

 

Remko Oexeman, bestuurder van lSBEZK 


