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Bijlagen

Onderwerp
Beëindiging handhavingstraject Gouwebos Waddinxveen

Geacht bestuur,
Met onze brief van 20 juli 2021 informeerden wij u over een overtreding van artikel 2.1, lid 1, sub a, b
en c, artikel 2.2, lid 1, sub g, en artikel 2.3, sub c, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(hierna Wabo) en artikel 4.11, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening Waddinxveen 2009
(hierna APV Waddinxveen 2009), op het perceel Gouwebos in Waddinxveen1.
Deze overtreding bestond uit:
- Het realiseren van een speeltoestel zonder de daarvoor benodigde omgevingsvergunning;
- Het uitvoeren van grondwerkzaamheden zonder de daarvoor benodigde
omgevingsvergunning;
- Het kappen van bomen zonder de daarvoor benodigde omgevingsvergunning;
- Het niet voldoen aan de herplantplicht die verbonden is aan een verleende
omgevingsvergunning,
Hercontrole
Op 15 september 2021 hebben wij samen met uw medewerkers een veldbezoek afgelegd aan het
Gouwebos.
Tijdens deze controle en eerdere controles heeft de toezichthouder geconstateerd dat er bomen zijn
gekapt in het bos. Hij heeft namelijk stobben waargenomen. Tevens heeft hij geconstateerd dat er
bomen/stekken (essen, kastanjes en populieren) zijn terug geplant.
Tijdens de controle is ook de hoogte van het eerder opgemeten en te hoog bevonden speeltoestel
opgemeten. De hoogte hiervan is nu 2,95 meter gemeten vanaf het aansluitend terrein bij de paal.
Beoordeling
Het speeltoestel dat eerder nog een hoogte had van 3,25 meter gemeten vanaf het aansluitend
terrein, is teruggebracht tot een hoogte van 2,95 meter. Deze hoogte voldoet aan de bouwregels van
het ter plaatse geldende bestemmingsplan en daarmee is het speeltoestel vergunningvrij op grond
van artikel 3, lid 4, van bijlage II van het besluit omgevingsrecht.
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Voor het legaliseren van de reeds uitgevoerde grondwerkzaamheden, heeft u op 5 augustus 2021 een
aanvraag omgevingsvergunning ingediend. Op 15 september 2021 is de gevraagde vergunning aan u
verleend.
Wat betreft het kappen van bomen zonder omgevingsvergunning hebben wij vastgesteld dat
meerdere bomen in het gebied gekapt zijn.
Bij de door de toezichthouder uitgevoerde controles zijn meerdere stobben, houtsnippers, alsmede
omgewoelde grond aangetroffen. Deze constateringen duiden op het vellen van houtopstanden.
Aan de hand van de stobben en houtsnippers is niet vast te stellen of het hier de 17 essen betreft die
gerooid zijn in verband met de essentaksterfte en waarvoor op 10 april 2019 een
omgevingsvergunning is verleend.
Voor zover het hier niet de hierboven genoemde essen betreft, is aan de hand van de controles niet of
niet meer vast te stellen of de gerooide bomen op een hoogte van 1,30 meter boven maaiveld een
omtrek hadden van meer dan 1,0 meter.
Wij stellen vast dat niet uit te sluiten is dat in het gebied bomen gerooid zijn zonder de daarvoor
benodigde omgevingsvergunning. De controlerapporten zijn op dit punt echter onvoldoende
concludent om op basis daarvan te oordelen dat sprake is van een overtreding als bedoeld in artikel
5:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna ‘Awb’). Nu wij slechts bevoegdheid zijn een
herstelsanctie op te leggen voor zover sprake is van een overtreding als bedoeld in artikel 5:1 van de
Awb, en van een dergelijke overtreding niet onomstotelijk is gebleken, zien wij af van verder
handhavend optreden op dit punt. Dezelfde conclusie geldt voor het niet voldoen aan de herplantplicht
die gekoppeld was aan de omgevingsvergunning van 10 april 2019. Niet of onvoldoende is gebleken
dat niet voldaan is aan de herplantplicht.
Geen overtreding meer
Gelet op bovenstaande is geen sprake, of geen sprake meer, van overtredingen als bedoeld in artikel
5:1 van de Algemene wet bestuursrecht. Wij beëindigen daarom met deze brief het
handhavingstraject.
Heeft u vragen?
Neem dan contact op met S. van den Nieuwenhuijzen. Dat kan via 088 - 545 01 56 of per e-mail via
svandennieuwenhuijzen@odmh.nl. Vermeld dan het kenmerk 2021315932. Zo kunnen wij u sneller
helpen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
namens dezen,
ing. G.G. van der Waal,
Afdelingshoofd Bouw- en Woningtoezicht a.i. Omgevingsdienst Midden-Holland
Dit document is digitaal vastgesteld.
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