
Beantwoording Artikel 51 vragen fractie Bruin, d.d. 28 dec. 2022

24 januari 2023
Geachte fractie,

Op 28 december jl. heeft uw fractie schriftelijke vragen gesteld in het kader van artikel 51 
van het RvO.

Hierbij ontvangt u de schriftelijke reactie van het college op deze vragen. 
De gemeenteraad ontvangt een kopie van deze brief. 

Onderwerp: Verlenen kapvergunning PWN bos Bergen aan Zee

Inleiding
In de toelichting bij uw vragen geeft u onder andere aan: “In de nieuwsbrief van het College 
B&W van 21 december 2022 (ontvangen 19.20 uur) wordt uitleg gegeven aan de raadsleden
/ burgercommissieleden waarom volgens het College de kapvergunningaanvraag van PWN 
niet kan worden geweigerd. Reden waarom deze uiterlijk 18 januari 2023 door het College 
zal worden verleend conform de reguliere voorbereidingsprocedure/ A.P.V.
Fractie Bruin heeft desondanks een volledig tegengestelde mening aan die van het College 
om juist geen kapvergunning te verlenen.”

Vragen
1. Waarom heeft het College de Omgevingsvergunningaanvraag 
(kapvergunningaanvraag) van PWN bij ontvangst (13 oktober 2022) wegens 
incompleetheid van stukken (ontbreken zekerheidsverklaringen inzake omleggen van het
fietspadentracé (onderdeel kustroute na de boskap) formeel niet aangehouden om deze 
informatie alsnog door PWN te laten aanleveren? Maar is desondanks tot openbare 
kennisgeving van deze kapvergunningaanvraag overgegaan? 

    
Antwoord: Het college heeft bij ontvangst van de vergunningsaanvraag de compleetheid 
getoetst. Ontbrekende informatie is vervolgens opgevraagd bij PWN, zoals vereist in 
artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht. Een zekerheidsverklaring inzake 
omleggen van het fietspadtracé was daarbij niet aan de orde. PWN geeft aan dat het 
fietspad ter plaatse van de locatie van de beoogde bosomvorming in stand blijft. Ter 
informatie: mogelijk wordt deze locatie verward met de iets noordelijker gelegen locatie 
waarbij wel sprake is van stuivend zand op het fietspad waardoor de toegankelijkheid 
wordt beperkt en waarvoor PWN en de provincie nu een alternatief tracé onderzoeken. 

2. Gelet op vraag 1 en bovenvermelde Toelichting is het niet beter dat het College in 
spoedoverleg treedt met PWN om hen te bewegen de gevraagde 
kapvergunningaanvraag vóór 18 januari 2023 alsnog in te trekken? En zo nodig na  
zekerheid te hebben ontvangen over het wettelijk kunnen omleggen van het daar 
bestaande fietspaden tracé een nieuwe omgevingsvergunning aanvraag door PWN bij 
de gemeente Bergen kan indienen? 



Antwoord: Wij zien geen aanleiding om PWN te vragen de vergunningsaanvraag in te 
trekken. Zie verder de beantwoording bij vraag 1.

3. Is het niet verstandig dat het College (mogelijk na twee keer slikken) mede gelet op de
Toelichting en vraag 2 - al dan niet met instemming van PWN- besluit de huidige 
aanvraag omgevingsvergunning PWN vóór 18 januari 2023 alsnog af te wijzen? (waarna
bezwaar en beroep openstaat voor PWN t/m aan de Afd. bestuursrecht Raad van State 
tegen die afwijzingsbeschikking?  

Antwoord: Het college toets de vergunningsaanvraag aan bestemmingsplan en andere 
regelgeving. Wanneer er geen afwijzingsgronden zijn, wordt de vergunning verleend.

4. Is het College zich bewust dat de mededeling in “nieuwsbrief van het College” van 21 
december 2022 gericht aan de raadsleden/burgercommissieleden dat het College tot 
kapvergunning verlening aan PWN vóór 18 januari 2023 zal overgegaan voor de 
gemeenteraad niet meer kan betekenen dan alleen een “ter kennisneming” daarvan? En 
derhalve geen instemming of mede instemming met de College voornemens daaraan 
kan ontlenen van de gemeenteraad. Bijvoorbeeld in mogelijk komende bezwaar- en 
beroeps procedures, voorlopige voorzieningen van derden tegen de te verlenen 
omgevingsvergunning (kapvergunning) aan PWN? 

Antwoord: Het afgeven van de omgevingsvergunning is een collegebevoegdheid. 
Wanneer er partijen gebruik maken van beroep- en bezwaarprocedures verloopt de 
afhandeling daarvan volgens de daartoe vastgestelde procedures..

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen,

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

L. Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester

Kopie : de leden van de gemeenteraad 


