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Geachte heer, mevrouw, 

Op 25 oktober 2010 hebben wij van de gemachtigde van een aantal cliënten, die bezwaar hebben 
gemaakt tegen de verlening van 2 kapvergunningen, een kopie van een brief ontvangen waarvan 
het origineel aan u gericht is. (bijlage 1) 

Naar aanleiding van deze brief reageren wij kort op de inhoud van deze brief. In de brief wordt 
aangegeven om welke reden de gemeente veroordeeld moet worden om een 
proceskostenvergoeding te betalen ten gevolg van het afgelasten van de voorlopige voorziening 
van 7 september 2010. 

Vanwege het feit dat de kapvergunningen gewijzigd zijn vastgesteld was er geen belang meer bij 
het behandelen van een voorlopige voorziening. Het enkele feit dat de vergunning is gewijzigd 
betekent echter niet dat de gemeente om die reden veroordeeld moet worden tot een 
proceskostenvergoeding. 

Op grond van artikel 8:75 Awb in samenhang met 7:28 en 7:15 Awb worden de kosten in verband 
met bezwaar en beroep die een belanghebbende redelijkerwijs heeft moeten maken uitsluitend 
door het bestuursorgaan vergoed voorzover het bestreden besluit wordt herroepen wegens aan 
het bestuur te wijten onrechtmatigheid. 

Wij stellen ons op het standpunt dat van onrechtmatigheid geen sprake is. De reden dat de 
kapvergunning voor de kap van 18 bomen is gewijzigd ligt in het feit dat het bouwplan is aangepast 
als gevolg van gewijzigde inzichten. Om die reden vindt het archeologisch vooronderzoek op een 
andere plek plaats en het directe gevolg daarvan is weer dat de voortijdige kap van bomen op de 
plek waar het archeologisch onderzoek voordien was gepland niet door hoeft te gaan. Een 
verandering van inzichten heeft dus geleid tot een aanpassing van het bouwplan als gevolg 
waarvan de kapvergunning eveneens aanpassing behoefde zodat niet voortijdig een aantal bomen 
zou worden gekapt. 

Een andere wijziging betrof de koppeling van de kapvergunningen aan het onherroepelijk worden 
van het bestemmingsplan. Voordien waren de kapvergunningen gekoppeld aan een 
onherroepelijke sloopvergunning. Tot op heden is er nog geen sloopvergunning aangevraagd. Het 
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verlenen van een sloopvergunning is ook alleen dan aan de orde als er zekerheid is over een te 
verlenen bouwvergunning. Naar onze mening was deze voorwaarde geen reden voor de 
belanghebbenden om te veronderstellen dat kap van de bomen zomaar zou kunnen plaatsvinden 
en er sprake zou zijn van onherstelbare gevolgen wegens het onverhoeds niet doorgaan van de 
bouwplannen. 

Wij concluderen dan ook dat de wijzing van de kapvergunningen ten gevolg waarvan de voorlopige 
voorziening geen doorgaan heeft hoeven te vinden niet is toe te schrijven aan ons te verwijten 
onrechtmatigheden. Van een veroordeling in de kosten kan dan ook geen sprake zijn. 

Hoogacht~d, 
Burgem7.~ster en wethouders van Enk h u i zen 
namen ezen. 

Bijlage: 


