
1 
 

Secretariaat: Halderweg 11A, 6721 ZJ Bennekom  Telefoon: 0318 417954  IBAN: NL55 TRIO 0379 5935 13 t.n.v. de Stichting 

KvK-nummer 41047141 

 

Onderwerp: Indiening pro forma Zienswijze <Aanvraag omgevingsvergunning Reguliere 
procedure 2019W1954 Kerkhoflaan 45, 6721 EX Bennekom: het kappen van 23 bomen>, 
gepubliceerd in Gemeenteblad nr. 211356 dd. 28 augustus 2019. 
Ons kenmerk: U533  
 
        Bennekom, 27 september 2019. 
 
AANTEKENEN 
College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ede, 
Postbus 9022, 
6710 HK Ede 
 
Geachte gemeenteraad, 
 
Op 20 augustus 2019 heeft D.J. van de Beek namens de gemeente een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor het kappen van 23 mooie berkenbomen (Betula ermanii cv ‘Holland’) ten 
behoeve van “Kappen van bomen op de Begraafplaats Bennekom 'De Laan' tbv herinrichting 
voetpad”, dat is: “herplant van 32 Betula ermanii”. Op 28 augustus is de aanvraag gepubliceerd. 
 
Hierbij dient de Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) in overleg met haar advocaat een pro 
forma zienswijze in op deze omgevingsvergunning. Onze zienswijze keert zich vooreerst  tegen 
alle onderdelen van de aangevraagde omgevingsvergunning. 
De SME heeft vooralsnog bezwaar tegen het verlenen van de vergunning omdat: 
 
1. De kap van de bomen is in het geheel niet nodig gelet op de goede staat waarin de mooie 
bomen – op slechts twee na - verkeren; 
2. Er is geen sprake van merkbare zogenaamde opdruk in het door de bomen omzoomde 
voetpad; 
3. De bomen maken deel uit van een beeldbepalend groene infrastructuur langs de hoofdas 
van het oudste kerkhofdeel van de begraafplaats en de kap zal voorts afbreuk doen aan het 
monumentale karakter van dit deel van het kerkhof en de uitstraling van de begraafplaats in 
Bennekom; 
4. Het is niet uitgesloten dat bepaalde fauna aanwezig is of kan zijn in de bomen, of de 
bomen gebruikt voor een goede staat van instandhouding. 
 
Hierna komen haar bezwaren uitgebreider aan bod: 
 
Art. 2 ‘Verlening omgevingsverordening’ van de ‘Beleidsregel vellen en herplanten 
houtopstanden’ vermeldt dat slechts een vergunning kan worden verleend indien de houtopstand 
ernstige overlast veroorzaakt die niet op andere wijze kan worden weggenomen. Blijkens de 
toelichting op deze bepaling moet het dan gaan om ernstige en onoplosbare schade. 
Van ernstige overlast is in de onderhavige situatie in het geheel geen sprake. Alleen daarom al 
mag de omgevingsvergunning voor kap niet worden verleend, al dan niet in samenhang met art. 
4:11c van de APV, gelet op a. dat de toestand van de bomen niet onomkeerbaar slecht is, b. de 
gemeentelijke werkzaamheden eventueel toepassing kunnen vinden door de aanwezigheid van 
de bestaande bomen, en c. er geen daadwerkelijke overlast is. 
 
Volgens de SME is niet gebleken uit onderzoek dat de houtopstand niet te handhaven is, dat de 
gezondheid onomkeerbaar onvoldoende is of dat verval binnen 10 jaar is te verwachten door de 
gezondheid van de bomen, ze niet in de weg staan bij concrete plannen voor herinrichting van de 
woon- en leefomgeving, en de bomen niet dusdanig in de weg staan bij uit te voeren activiteiten. 
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Volgens ons moet er ook niet gekapt worden omdat er anders sprake is van vernietiging van de 
waardevolle groene hoofdstructuur met een monumentaal karakter, waarbij er alternatieve 
oplossingen voorhanden zijn voor de verharding, en zeker ook voor de laanstructuur. 
De noodzaak tot kap is geheel afwezig. 
Naar de mening van de SME kan beter en deskundiger onderhoud van de bestaande berken de 
conditie ervan nog verbeteren en de levensduur verlengen. Het is niet zinvol en zelfs schadelijk 
als de bestaande bomen op de reeds bereikte leeftijd, hoog worden opgesnoeid i.v.m. moeilijker 
overgroeien van de daardoor ontstane wonden.  
In plaats van kap dient er juist sprake te zijn van inboeten van tenminste vier eerder 
opengevallen plaatsen, en van vervanging van een dood en van een minder vitaal exemplaar. 
Eerder met zorg en verantwoordelijkheid behouden en restaureren dan rigoureuze kap! 
 
Verder worden flora en fauna schade berokkend door de kap van de berkenlaan. Dit deel van de 
begraafplaats is immers leefgebied van waarschijnlijk diverse soorten vleermuizen, marters en 
van eekhoorn, en vogelsoorten. Ook bij herplant kan deze functie nooit gelijk door nieuwe 
aanplant worden gecompenseerd. Een Nb-wet ontbreekt. 
 
Ook elke uitvoering van enig fysiek project in de gemeente Ede (die een groot deel van het 
Europees beschermde Natura 2000-gebied Veluwe beslaat) zal bij de aanleg tot toename van de 
stikstofdepositie leiden, en daarmee gegarandeerd tot een verdere overschrijding van de kritische 
depositiewaarden van de Europees beschermde Habitattypen van Natura 2000-gebied Veluwe, 
hierbij verwijzend naar de uitspraak van de Raad van State van 29 mei jl. ten aanzien van het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS). 
 
Tenslotte wil de SME nog maar weer eens wijzen op het belang van bomen in de bebouwde 
omgeving die Bennekom hier is: zij zorgen voor waterberging, verstrooien en dempen van geluid, 
lagere werkelijke en gevoelstemperatuur, verdampen water, zuiveren de lucht zoals opname van 
CO2 en de productie van zuurstof (ook de opgeslagen voorraad aan CO2 gaat verloren bij kap), 
hebben een positief effect op lichamelijke en psychische gezondheid, en geven hier troost. 
 
De SME maakt ook bezwaar tegen de vermelding op de Publiceerbare aanvraag dat de 
geschatte ‘Projectkosten’ ‘Wat zijn de geschatte kosten voor het totale project in euro's 
(exclusief BTW)?’ 0 € zou zijn. Volgens de SME is dit onwaar, en is daarmee de 
vergunningsaanvraag reeds ongeldig. 
Naar haar mening is het geplande onnodige werk kostbaar en daarmee verspilling van 
gemeenschapsgeld dat beter besteed kan worden voor versterking van onze groene 
infrastructuur. 
 
De SME verzoekt u om uitstel te verlenen op nader aan te voeren gronden (pro forma zienswijze) 
tot 4 weken nadat een overleg met de Gemeente Ede heeft plaatsgevonden. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
Drs. E.C. Wesselius      Ing. P.A. Slim 
plaatsvervangend voorzitter SME    secretaris SME 
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Stichting	  Milieuwerkgroepen	  Ede	  
Stichting	  Milieuwerkgroepen	  Ede	  komt	  op	  voor	  natuur,	  landschap	  en	  milieu	  in	  de	  gemeente	  Ede.	  Op	  allerlei	  manieren	  spannen	  we	  ons	  in	  om	  
ontwikkelingen	  ‘groen’	  bij	  te	  sturen.	  Kijk	  voor	  meer	  informatie	  op	  http://www.sme-‐ede.nl.	  Secretariaat	  SME:	  p/a	  Halderweg	  11A,	  6721	  ZJ	  	  BENNEKOM,	  
tel:	  0318-‐417954	  (liefst	  buiten	  kantooruren),	  e-mail: secretaris@sme-‐ede.nl	  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<	  
	  
De	  stichting	  heeft	  ten	  doel	  (1)	  het	  bevorderen	  van	  alle	  activiteiten	  en	  maatregelen	  die	  dienen	  ter	  bescherming	  en	  verbetering	  van	  het	  leefmilieu	  
in	  de	  ruimste	  zin,	  in	  eerste	  instantie	  gericht	  op	  het	  gebied	  van	  de	  Gemeente	  Ede,	  (2)	  het	  bestrijden	  van	  alle	  aantastingen	  van	  het	  leefmilieu	  in	  de	  
Gemeente	  Ede	  en	  voor	  zoveel	  nodig	  of	  wenselijk	  haar	  omgeving;	  met	  name	  ook	  die	  aantastingen	  welke	  veroorzaakt	  worden	  door	  lawaai,	  lucht-‐	  ,	  
water-‐	  en	  bodemverontreiniging,	  (3)	  het	  geven	  van	  voorlichting	  en	  het	  verschaffen	  van	  documentatie	  betreffende	  het	  sub	  (1)	  en	  (2)	  gemelde,	  
alsmede	  omtrent	  aangelegenheden	  de	  algehele	  milieuproblematiek	  betreffende,	  aan	  de	  gemeenteraad,	  burgemeester	  en	  wethouders	  en	  de	  
bevolking	  van	  de	  Gemeente	  Ede	  en	  aan	  bedrijven	  en	  andere	  instanties	  binnen	  de	  Gemeente	  Ede	  en	  voor	  zoveel	  nodig	  of	  wenselijk	  haar	  
omgeving;	  (4)	  het	  voeren	  en	  ondersteunen	  van	  acties	  ter	  bevordering	  van	  de	  hiervoor	  gemelde	  doelstellingen	  van	  deze	  stichting.	  


