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Van: M Scheurwater
Verzonden: woensdag 22 mei 2Ot9 I6:L4
Aan: gemeente@westbetuwe.nl; griffie@westbetuwe. nl

CC: Martijn Sickenga

Onderwerp:

Aan College B&W gemeente West Betuwe en Griffie West Betuwe

Geacht College en leden van de Raad,

Op L3-9-2018 verzochten wij het College van de Gemeente Neerijnen om onze beeldbepalende en

cultuurhistorische Zwarte Populier op de Monumentale bomenlijst te plaatsen.

Op 2L-3-2019 hebben wij U een gebrekestelling overhandigd door middel van een schrijven d.d. 21-

03-2019.
Op 27-4-2019 hebben wij U middels een schrijven gevraagd waarom wij nog niets vernomen hebben

en hoe U de verdere procedure/afhandeling vorm wilt geven.

Wij boden aan het eea ook mondeling te willen toelichten.
Op 29-04-2019 ontvingen wij een react¡e van U, opgesteld door de heer J.van Dijk, adviseur groen

leefomgeving.
De strekking van dit schrijven is dat wij blijkbaar van mening zijn dat wij een aanvraag hebben

ingediend maar dat de burger dat niet kan; alleen het College heeft deze bevoegdheid.

Blijft dat wij de gemeente Neerijnen en later West Betuwe hebben gevraagd de boom op te nemen.

Zonder fusieperikelen was de boom zeker op de lijst van Neerijnen opgenomen.

Wij hebben geen begrip voor de stelling dat deze (of een andere) boom niet kan worden opgenomen

op de vigerende bomenlijst van de gemeente Neerijnen, die in andere zaken wel door de Gemeente

West Betuwe wordt gebruikt. Dat harmonisatie van de lijst geen prioriteit heeft bij de gemeente kan

zo zijn, maar dat is ook niet onze vraag.
Wij zijn van mening dat het beslu¡t(?) om de komende 2 jaar geen boom (bomen) toe te voegen ons

en het
algemeen bela ng schaadt.
Reden om U opnieuw te verzoeken de zwarte Populier alsnog op de vigerende lijst te plaatsen.

Hoogachtend,

M.C. Scheurwater
M. Sickenga



Aangezien een reactie uitbleef, heeft mevrouw Scheurwater op 72 februari 2019 telefonisch contact

opgenomen met uw gemeente. Zij werd doorverbonden met uw adviseur bomen, de heer G-J. Hol. Deze

deelde mede dat er vooralsnog geen nieuwe lijst van monumentale bomen wordt vastgesteld (heeft geen

prioriteit, gezien de drukke werkzaamheden bij de Gemeente West Betuwe). Op 13 maart 2019 heeft de heer

GJ. Hol per e-mail bevestigd dat het opstellen van een lijst van bomen met bijzondere waarde niet de eerste

prioriteit heeft voor de gemeente West Betuwe en dat de gewenste extra bescherming op dit moment niet

gegeven kan worden, omdat de lijst op korte termijn nog niet opgesteld is/wordt.

Wij kunnen dit standpunt niet volgen. Het verzoek was niet om een nieuwe lijst op te stellen. Het verzoek was

slechts om de boom toe te voegen aan de thans geldende lijst.

Conclusie

Ons verzoek om de boom op de lijst van Monumentale en beschermde bomen van de gemeente

Neerijnen/West Betuwe te plaatsen moet naar onze mening worden gezien als een aanvraag in de zin van de

Awb om de boom te plaatsen op de Bomenlijst als bedoeld in artikel 4:11, eerste lid, van de APV West Betuwe,

te weten op de Bomenlijst voor Neerijnen, onder 2, categorie Bomen landelijke monumentenlijst.

Op een dergelijk verzoek dient binnen een termijn van acht weken te worden beslist. Deze termijn is inmiddels

verstreken.

lngebrekestelling

Wij delen u hierbij mede dat u in gebreke bent tijdig een besluit op de aanvraag te nemen. Wij zien uw besluit

graag binnen twee weken na ontvangst van deze brieftegemoet.

Hoogachtend,

Mw. M.C. Scheurwater

l-
(-

De heer M. Sickenga
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VERZONDEN 2gAPR.20lg

Onderwerp Landelijk reg¡ster monumentale bomen

Beste Mevrouw Scheurwater,

Op 25 maart 2019 hebt u ons een ingebrekestelling gestuurd omdat u vindt dat de wettelijke termijn

waarbinnen wij een besluit moeten nemen inmiddels verstreken is. U vezoekt ons om binnen twee

weken een beslissing op uw vezoek te nemen. Wij zijn het niet eens met uw in gebreke stelling. ln

deze brief leest u waarom.

Motivering
U bent van mening dat u een aanvraag hebt ingediend. Dit klopt niet. Het opnemen van een boom op

de bomenlijst is een beleidsmatige aangelegenheid. Uitsluitend het college heeft de bevoegdheid om

een bomenlijst vast te stellen. Gemeente West Betuwe heeft haar bomenbeleid nog niet

geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat de raad en het college nog moeten besluiten of en in welke vorm

een bomenlijst onderdeel gaat worden van het bomenbeleid voor West Betuwe. Voor de periode dat

het bomenbeleid nog niet is geharmoniseerd worden er geen wijzigingen aangebracht in de vigerende

bomenlijsten.

Het is niet mogelijk voor een inwoner om een aânvraag in te dienen op grond van artikel 4:1 1 van de

Atgemene plaatsetijke Verordening (APV). Genoemd artikel biedt deze mogelijkheid niet.

Aangezien u dus geen aanvraag, zoals bedoeld in artikel 1:3 van de Awb, hebt ingediend, is het niet

mogelijk om ons in gebreke te stellen. Alleen als sprake is van het niet tijdig nemen van een besluit op

een aanvraag verbeuren wij een dwangsom. Dat is in deze situatie niet aan de orde'

Gezien het bovenstaande wordt rw in gebrekestelling niet in behandeling genomen'
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Heeft u vragen?
Belt u gerust. lk help u gltrag. U bereikt mij op maandag tot en met donderdag van 0g:00 uur tot i7:00
uur en op vrÜdag van 08:00 uur tot 12:30 uur. Het telefoonnummer is 0345-728762. U kunt natuurlijk
ook een e-mail sturen naar Jan.van.Dijk@WestBetuwe.nl. U kunt ook bellen naar het algemeen
telefoonnummer van de gemeente 0345-T2ggO2.

Met vriendelij ke groet,
namens burgemeester en wethouders gemeente West Betuwe

Jan van Dijk
adviseur groen leefomgeving

Deze brief ís digitaal gemaakt en is daarom niet ondertekend.


