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In het dossier rond de gevraagde bestemmingswijzigingen van twee percelen aan de Kon. 
Emmalaan en Koningslaan in Bussum wordt een speciale rol gespeeld door een vermeende 
illegale kap op een naastliggend terrein aan de Parklaan Dat terrein is, net als de Emmalaan, al 
bijna 100 jaar eigendom van de familie Mulders.  
 
Historie  
Oorspronkelijk behoorde dit perceel tot de grond van het Akkertje (Parklaan 33). Toen dit 
verzorgingstehuis rond 1983 werd verkocht aan Philadelphia is een deel van de tuin (ca 1250 
m2) vanwege budgettaire beperkingen afgescheiden in een apart kavel. Het bestond uit een 
groot grasveld met aan de straatzijde een groep coniferen en aan de andere zijkanten enkele 
(forse) eiken, beuken en berken. Het terrein werd jarenlang door Philadelphia gebruikt en 
onderhouden, maar dat is geleidelijk steeds minder intensief gebeurd. Daardoor hadden 
zaailingen de overhand gekregen.  
 
Stormschade en groot onderhoud.  
In 2016 is er stormschade ontstaan. Mede op verzoek van de omwonenden hebben wij opdracht 
verleend aan de firma De Specht om zowel preventief als groot onderhoud te verrichten. 
Voorafgaand aan de aanvraag van de vergunning hebben in juli 2017 twee bezoeken ter plaatse 
plaatsgevonden waarbij De Specht, de heer Nieskens (toezichthouder) en de familie aanwezig 
waren. Op basis van dit overleg is een vergunning gevraagd en in december 2017 verleend voor 
de kap van 57 jonge bomen met een max. doorsnede van 25 cm. In februari 2018 is dit 
onderhoud uitgevoerd.  
 
Controle, zomer 2018 
Na een melding van een buurtbewoner (bij wie door de heer Nieskens kort daarvoor een 
kapactiviteit, ook uitgevoerd door De Specht, was stopgezet) heeft de heer Nieskens in de zomer 
van 2018 een bezoek ter plaatse gebracht. Hij constateerde dat er meer bomen zouden zijn 
gekapt dan zou zijn toegestaan. Hij heeft zijn bevindingen in een rapport vastgelegd. Helaas is dit 
rapport niet aan ons of de uitvoerder gestuurd.  Wij waren dan ook verrast in augustus 2018 van 
de gemeente een vooraankondiging van een Last Onder Dwangsom te ontvangen. Er zouden 
zeker 15 bomen teveel zijn gekapt, met een doorsnede van 20 tot wel 42 cm aan toe.  
 
Verrassing 
Wij konden ons niet voorstellen dat na zulke uitvoerige voorbereiding een professionele partij 
zo buiten zijn boekje zou zijn gegaan. Dit moest een misverstand zijn of er moet iets anders 
spelen. Er is direct aangedrongen op overleg tussen partijen. Wij verkeerden lange tijd in de 
veronderstelling dat dit overleg had plaatsgevonden en dat het onderling was opgelost. Dat 
bleek niet zo te zijn toen een jaar later een daadwerkelijke LOD binnenkwam. Daar is direct 
bezwaar tegen aangetekend. Tegelijk zijn beide partijen nogmaals gevraagd om tot overleg te 
komen. Ook daaraan is geen gevolg gegeven, ondanks de frequente contacten tussen De Specht 
en de gemeente.  Over de redenen hiervoor spreken  de betrokken partijen elkaar tegen.  
 
Najaar 2019 
Kennelijk was de definitieve LOD ook bekend geworden bij partijen die betrokken waren bij de 
aanvraag voor bestemmingswijziging, hoewel dat over twee andere percelen gaat. In september 
2019 verklaarde de verantwoordelijke wethouder (de heer Eijbersen – VVD), zijn afwijzende 
houding met een verwijzing naar de ‘illegale’ kap die was uitgevoerd. Dat zou het draagvlak voor 
toestemming hebben afgebroken. Vervolgens diende de heer Bellaart (VVD) in de Raad een 
motie in om bebouwing in Het Spiegel sterk te beperken. Als aanleiding voor de motie wordt 
verwezen naar de “illegale kap die een familie had laten uitvoeren vooruitlopend op een 
gevraagde bestemmingswijziging”. Ofwel ‘onze’ kap.  
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Informeel Raadsoverleg, 17 december 2019 
Naar aanleiding van de motie bleek de heer Bellaart bereid om met de commissie RO en de 
aanvragers van de bestemmingswijzigingen in gesprek te gaan. Dit overleg was heel constructief 
en leek weinig bezwaren tegen de plannen op te leveren. Wel vroeg de heer Bellaart aan het 
einde naar de illegale kap. Wij lieten weten dat dit op een misverstand berustte en dat we in 
afwachting waren van behandeling van het ingediende bezwaar. Enkele weken later liet de heer 
Bellaart weten dat hij geen verder overleg wilde voeren omdat hij andere informatie had over de 
bomenkapen wij de zaak gebagatelliseerd hadden.  
 
Bezwaarprocedure, februari 2020  
Dit was voor ons aanleiding om bij de gemeente op behandeling van het ingediende bezwaar aan 
te dringen. Daartoe is het bezwaarschrift aangevuld met nieuwe feiten, zoals de constatering dat 
de heer Nieskens bij een bezoek aan het terrein op 17 februari 2020 geen sporen van grote 
gekapte bomen (ofwel verse stompen) kon aanwijzen. Ook werd gewezen op het ontbreken van 
ondersteunend bewijs, zoals tekeningen of foto’s.  
 
Fotografisch bewijs? 
In de procedure, die door corona alleen schriftelijk en vertraagd verliep, kwamen drie series 
foto’s ter tafel. De eerste serie betrof 15 foto’s van stompen. Die zouden in de zomer van 2018, 
dus enkele maanden na de kap, gemaakt zijn. Afgezien van het feit dat de meeste stompen er 
nogal verweerd uitzagen, ontbrak zowel een datering als een placering.  
De tweede serie werd door ons aangeleverd en betrof een reünie die in 2014 op het terrein 
gehouden was. Er zijn geen ‘grote’ bomen op te zien, behalve een aantal stammen van al gekapte 
bomen. Op de vraag van de commissie wat de gemeente van deze foto’s vond werd geantwoord 
dat “B&W hier geen conclusies aan konden verbinden omdat de aandacht wordt afgeleid door de 
mensen die er op staan afgebeeld”.  
De derde serie kwam weer van de gemeente. Luchtfoto’s uit 2017 en 2018, dus voor en na de 
kap. Het is nog steeds een raadsel waarom de gemeente deze foto’s inbracht want op de foto uit 
2017 zijn geen grote bomen zichtbaar. Behalve een paar bomen die er nu nog steeds staan.  
Ook nu vroeg de commissie aan B&W wat ze vonden van onze stelling dat er in 2017 geen grote 
bomen stonden. Het antwoord: “Of er in 2017 wel of niet bomen van die omvang stonden doet  
niet terzake. Dat onderwerp had tijdens de aanvraag voor de kapvergunning besproken moeten 
worden’. Ofwel: wij hadden bij de vergunningsaanvraag moeten melden dat we een aantal 
bomen niet gingen kappen omdat ze er niet (meer) stonden.  
 
Uitspraak, augustus 2020 
Het oordeel van de Klachtencommissie was klip en klaar: er was onvoldoende, of eigenlijk geen, 
bewijs dat de illegale kap had plaatsgevonden. B&W werd geadviseerd de LOD in te trekken. 
Tenzij zij met aanvullend bewijs konden komen. Dat deed B&W niet, maar men negeerde het 
oordeel van de commissie en handhaafde de LOD. Na meerdere vergeefse pogingen van onze 
kant om in overleg met B&W te komen (waarbij op geen enkele mail of brief een reactie kwam), 
stond ons geen andere weg open dan naar de rechter te stappen. 
 
Bestuursrechter, november 2020 – mei 2021 
Uiteraard hebben wij tijdig, binnen zes weken, onze argumenten bij de rechtbank aangeleverd. 
Lange tijd kwam daar geen reactie op van de gemeente. Pas twee dagen voor de zitting kwamen 
er ‘nieuwe’ bewijsstukken in de vorm van foto’s die van de straatkant waren gemaakt. Wij 
konden daar maar nauwelijks op reageren, maar gelukkig stond dat het oordeel van de rechter 
niet in de weg. Opnieuw werd geconstateerd dat het College geen enkel bewijs had aangeleverd 
op grond waarvan de LOD gerechtvaardigd zou zijn. De rechter vernietigt het besluit en herroept 
de LOD.   
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Uitwerking 
Gedurende de 18 maanden waarin zich het bovenstaande afspeelde hebben wij bewust de 
procedure voor de bestemmingswijziging ‘on hold’ gezet. Er was immers zo vaak gewezen op de 
link tussen beide processen, niet in het minst door tegenstanders van de bestemmingswijziging.  
Direct na de uitspraak hebben wij geprobeerd het gesprek weer op gang te krijgen. Dat was niet 
eenvoudig. Pas begin juli konden we een gesprek met de wethouder voeren over de gevolgen 
van de rechterlijke uitspraak. Ons verzoek om een bericht aan tenminste Raad en College te 
sturen dat meermalen gecommuniceerde ‘illegale kap’ niet had plaatsgevonden, werd 
afgewezen. Met veel moeite kregen we een brief waarin werd bevestigd dat de uitspraak van de 
rechter werd geaccepteerd. Meer niet. Toen de bestemmingswijziging ter sprake kwam werd dit 
snel afgebroken. Dat had immers niets met elkaar te maken. 
 
Valse bewijzen 
Achteraf moeten we vaststellen dat tenminste in twee gevallen de gemeente valse bewijzen in 
stelling heeft gebracht. Eerst de genoemde 15 foto’s van stobben die op de ‘plaats delict’ gemaakt 
zouden zijn. Ze zijn niet op het perceel aangetroffen. De gemeente heeft ruim een jaar de tijd 
gehad om alsnog aan te geven waar die stobben stonden. Dat hebben ze niet gedaan.  
De tweede keer was bij de bestuursrechter. Er werden twee foto’s getoond, van voor en na de 
kap. Op de eerste was een fraaie, stoere boom zichtbaar, die op de tweede was verdwenen. 
Gelukkig konden wij overtuigend aantonen dat de foto’s een andere tuin betroffen..  
 
Conclusie 
In het proces rond de bestemmingswijziging hadden B&W eigenlijk geen goede gronden om 
tegen te zijn. De LOD kwam dus als geroepen. “We gaan toch niet die illegale kappers belonen 
met een bestemmingswijziging”. Dus moest die LOD koste-wat-koste overeind blijven. Daarom 
werd in februari 2020 een bereikt accoord, waarbij wij een aantal bomen zouden planten en de 
gemeente de LOD zou intrekken, na twee dagen herroepen door de wethouder. Daarom werd 
het door de gemeente zelf aangeleverde bewijs, de luchtfoto’s, genegeerd. Ook door de heer 
Bellaart die wij de foto’s lieten zien in juni 2020 met het verzoek te bemiddelen. Daarom werd 
de heer Nieskens, de toezichthouder, en de centrale fuguur in de bewijsvoering, niet als getuige 
opgeroepen. Daarom mochten wij niet met hem, als inmiddels (vervroegd?) gepensioneerde, in 
contact komen. Daarom werd  de uitspraak van de Klachtencommissie ongemotiveerd 
genegeerd. Daarom werden er valse bewijzen ter tafel gebracht.   
 
 
Jaap Mulders 
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