STICHTING BEWONERSBELANGEN BUNGALOWPARK DE BOUSBERG
Secretariaat: Boslaan 20 6371 CP Landgraaf E-mail: bastiaansml@kpnplanet.nl

Landgraaf, 23 april 2008
Rechtbank Maastricht,
t.a.v. sector voorlopige voorzieningen,
Postbus 1988,
6201 BZ Maastricht
Onderwerp:
verzoek om voorlopige voorziening
Ons kenmerk: RH28008

Edelachtbare Heer/ Vrouwe Voorzieningenrechter,
Hierbij verzoeken wij u om een voorlopige voorziening ex artikel 8:81 Awb toe te kennen.
Het bestreden besluit betreft een drietal verleende kapvergunningen door het college
van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Landgraaf (afgekort B&W). Deze
kapvergunningen zijn verleend voor de kap van 142 bomen (fase 1), 336 bomen (fase 2)
en 193 bomen (fase 4), teneinde de realisatie van (een deel van) woningbouwproject
mogelijk te maken.
Genoemd woningbouwproject omvat de bouw van 88 woningen (met de daarbij
behorende infrastructurele voorzieningen, groenvoorzieningen en dergelijke), op de
percelen kadastraal bekend gemeente Nieuwenhagen, sectie A, nummers 1192, 1609,
2173 t/m 2175, 3329, 3771 t/m 3774 en 3829, en gemeente Schaesberg, sectie E,
nummers 832 en 1295, plaatselijk bekend als vakantiepark “De Bousberg” te Landgraaf.
Eerdere voorziening is toegekend
Op 17 oktober 2007 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Maastricht besloten
om een dergelijke voorziening toe te kennen in dier voege dat de besluiten van 31 juli
2007 worden geschorst tot en met zes weken na de bekendmaking van de beslissing(en)
op bezwaar (zie ook LJN: BB6592,Voorzieningenrechter Rechtbank Maastricht, AWB
07/1331, AWB 07/1332, AWB 07/1403 t/m AWB 07/1407en AWB 07/1412 t/m AWB
07/1416).
Beroep is ingesteld
Alhoewel de stichting reeds op 29 augustus 2007 bezwaar heeft aangetekend tegen de
verleende bouwvergunning en de genoemde drie kapvergunningen, heeft de gemeente
Landgraaf pas op 17 maart 2008 beslist op het bezwaar.
Vóór ontvangst van genoemd besluit heeft de stichting (eveneens op 17 maart 2008)
beroep aangetekend tegen het uitblijven van een besluit op bezwaar door het college
van B&W van de gemeente Landgraaf. Dit omdat de wettelijke (maximale)
afhandeltermijn ex artikel 7:10 Awb van veertien weken door de gemeente Landgraaf
ruimschoots is overschreden en de stichting ná het indienen van het bezwaar – met
uitzondering van een ontvangstbevestiging – taal noch teken vernomen heeft van het
college van B&W.
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Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat de stichting geen instemming heeft verleend
zoals bedoeld in artikel 7:10 lid 4 Awb tot (verder) uitstel.
Uit het feit dat het college van B&W van de gemeente Landgraaf diverse maanden ná de
wettelijke termijn pas een besluit op bezwaar van de stichting heeft genomen, blijkt dat
de prioriteit die de gemeente Landgraaf toekent aan de bezwaren van de stichting niet
hoog is.
Zoals bepaald in artikel 6:20 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht heeft de
Rechtbank Maastricht terecht het uitblijven van een beslissing op bezwaar als een
beroep tegen genoemde besluiten (bouwvergunning en kapvergunningen) opgevat. Op
10 april heeft de griffier van de rechtbank Maastricht – mevrouw C. Mommers – de
stichting hierover schriftelijk geïnformeerd. Het beroep heeft het kenmerk
procedurenummers 08/417 08/419, 08/421, 08/423 en 08/425 WRO V SEE.
Voorziening is noodzakelijk
Gedurende de periode dat bezwaar tegen de bouwplannen en kapvergunningen
mogelijk was, heeft illegale sloop in het genoemd plangebied plaatsgevonden.
Bovendien heeft er recentelijk bomenkap plaatsgevonden op het plangebied, ondanks
genoemde eerder toegekende voorziening door de rechtbank; met andere woorden het
besluit van de rechtbank is niet gerespecteerd. Na tussenkomst van de politie en
opmaking van proces verbaal is de illegale bomenkap gestaakt.
Gezien het broedseizoen (half maart t/m half juli), het lopende beroep tegen de
bouwvergunning en kapvergunningen, het spoedeisend belang (hetgeen ook blijkt uit de
illegale bomenkap) en het feit dat de gevolgen van de kap van de bomen waarvoor
kapvergunningen zijn verleend onomkeerbaar zijn, verzoekt de stichting u vriendelijk om
de genoemde kapvergunningen te schorsen en een voorlopige voorziening toe te
kennen, tot zes weken na datum uitspraak in de beroepszaak tegen de bouwplannen.
Hoogachtend,

M.L. Bastiaans
Wnd. voorzitter

Overige relevante bijlagen:
- kopie statuten stichting en recent uittreksel KvK (reeds in uw bezit);
- bestreden besluit van de gemeente Landgraaf d.d. 31 juli 2007 (reeds in uw bezit).
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