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19 maart 2004 

Betreft :  Bezwaarschrift kapvergunning Van Vredenburchweg 26 
 
Geacht College, 
 
Hierbij teken wij bezwaar aan tegen de verleende voor het kappen van 2 beuken, 1 groene treurbeuk en 1 es 
wegens uitbreiding Onderwatershof aan de Van Vredenburchweg 26 alhier. 
 
Het kappen van de bomen is rechtstreeks het gevolg van het bouwplan, waartegen wij bij brief van 22 
januari (V000625), respectievelijk 14 februari 2004 (V000649) om uiteenlopende redenen bezwaar hebben 
aangetekend. Een ander gemodelleerd bouwplan kan bomen sparen, is onze opvatting.  
In genoemde brieven hebben wij ook bezwaar aangetekend tegen de kapvergunning. Dit laatste was in 
formele zin wat te kort door de bocht van onze kant. Bedoeld was het indienen van een zienswijze bij de 
aanvraag van de kapvergunning. Met onze zienswijze is overigens bij uw beschikking in het geheel geen 
rekening gehouden. 
 
Wij wijzen erop dat bij een eerdere uitbreiding van het betreffende verzorgingstehuis op voorschrift van de 
gemeente in 1974 als het ware om de historische en beeld bepalende beuken heen is gebouwd. Daar is 
destijds veel om te doen geweest. Het toenmalige gemeentebestuur heeft toen - en naar onze mening 
terecht - voet bij stuk gehouden. 
Het ontgaat ons volledig waarom er nu andere regels zouden moeten gelden. In ieder geval is niet voldaan 
aan het motiveringsbeginsel voor deze afwijking van het blijkbaar vigerende beleid.  
 
Bij het vorenstaande telt voor ons als zwaarwegend mee, dat het complex Onderwatershof ligt in, dan direct 
nauw aansluit bij, de landschappelijk en historisch belangrijke landgoederenzone en dat de betreffende 
beuken moeten worden beschouwd als een belangrijk onderdeel van het cultuurhistorische erfgoed. 
 
Een afschrift van dit bezwaarschrift sturen wij toe aan de President van de Arrondissementsrechtbank Den 
Haag, Afdeling Bestuursrecht, 
 
 
Hoogachtend, 
De stichting Buurtschap Oud Rijswijk, 
 
 
 
R.E. Freeth 
voorzitter 
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