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Onderwerp 
Bomen Kruispoort

Steenbergen; 29 augustus 2019

Aan de Raad,

Op 28 augustus 2019 is door de Rechtbank Zeeland-West-Brabant een verzoek ontvangen om een 
voorlopige voorziening te treffen. Daarnaast is een beroep ingesteld bij de Rechtbank door dezelfde 
persoon. Het verzoek om een voorlopige voorziening en het beroep betreffen de beslissing op 
bezwaar zoals wij die hebben genomen in de procedure rondom de bomen aan de Kruispoort.

Beslissing op bezwaar
Op 6 augustus 2019 hebben wij u in kennis gesteld van de beslissing op bezwaar die wij hebben 
genomen (raadsmededeling BM1903545). Wij hebben 3 bezwaarmakers niet-ontvankelijk verklaard, 
conform het advies van de commissie. De 4e bezwaarmaker hebben wij ontvankelijk verklaard, maar 
de bezwaren van deze bezwaarmaker ongegrond verklaard. Deze beslissing was niet conform het 

advies van de bezwaarschriftencommissie.

Eén van de bezwaarmakers die door ons niet-ontvankelijk is verklaard, heeft hiertegen beroep 
ingesteld en een voorlopige voorziening gevraagd.

Beroep
Het beroep richt zich in eerste instantie tegen de niet-ontvankelijkheid. Betrokkene is van oordeel 
wel ontvankelijk te zijn in het bezwaar c.q. beroep. Vervolgens richten de beroepsgronden zich tegen 
de Ínhoud van het besluit tot verwijdering van de bomenlijst.

Voorlopige voorziening
Gedurende de beroepsprocedure zouden de bomen feitelijk gekapt kunnen worden, omdat beroep 
de werking van het besluit niet opschort. Vanwege de onomkeerbare gevolgen van een eventuele 
kap tijdens een beroepprocedure is door betrokkene tevens een voorlopige voorziening gevraagd 
aan de Rechtbank. In deze spoedprocedure beoordeelt de voorzieningenrechter of er redenen zijn 
om de werking van het besluit op te schorten, totdat de rechter in de beroepsprocedure uitspraak 

heeft gedaan.

Vervolg
Wij hebben de toezegging aan de rechtbank gedaan dat wij niet zullen overgaan tot kap van de 
bomen tot het moment van de uitspraak van de voorzieningenrechter, mits deze uitspraak voor 
15 november 2019 wordt gedaan. Het overleg met de bewoners van de Kruispoort over de invulling 
van de herplant zullen wij voortzetten. Op het moment dat de voorlopige voorziening wordt 
afgewezen, zullen wij medio november 2019 de plannen tot uitvoer gaan brengen.
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Mocht de voorlopige voorziening worden toegekend door de voorzieningenrechter, dan wordt de 
werking van het besluit geschorst totdat de Rechtbank een uitspraak heeft gedaan in de 
beroepprocedure. Een beroepprocedure bij de Rechtbank kan 1 tot 2 jaar duren, wat tot gevolg 
heeft dat de kap in ieder geval tot na die procedure moet worden uitgesteld.

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Stęėnberge [ 
de secretaris,

Jongh, RA

de burgemeester,

P. vaméľén Belt, MBA
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