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Aan Burgemeester en Wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
Den Haag, 16 januari 2018
Betreft: Bezwaarschrift tegen de verleende omgevingsvergunning Nieuwe Scheveningse Bosjes naast het
Tramwegpad nabij de Badhuisweg te Den Haag, zoals gepubliceerd op 21 december 2017 in het
Gemeenteblad nr 228217, datum bekendmaking op 19 december 2017.
Uw kenmerk: 201718253.

Geacht College,
De op 19 december 2017 verleende omgevingsvergunning betreft het kappen van 6 esdoorns tbv het
toegankelijk maken van drie extra bunkers in de Nieuwe Scheveningse Bosjes. Twee andere bunkers zijn reeds
opengesteld.
De AVN heeft als statutair doel behoud, bescherming en uitbreiding van de natuur en het landschap in Den
Haag en is daarom belanghebbende.
Ondergetekenden tekenen namens de AVN bezwaar aan tegen de kap van deze esdoorns. Reden daarvoor is
het feit dat deze kap ten dienste staat van de uitvoering van een bouwplan waartegen o.a. door de AVN
bezwaar is gemaakt en waarover op 22 oktober 2017 door omwonenden, bewonersvereniging en AVN beroep
is ingediend bij de Rechtbank ’s-Gravenhage, Sector Bestuursrecht. Zie bijlage.
Tegelijkertijd is door omwonenden een voorlopige voorziening aangevraagd, zowel voor de eerder verleende
omgevingsvergunning, als tegen deze nieuwe omgevingsvergunning van 19 december 2017.
Met andere woorden, er is een beroep van 22 oktober tegen de omgevingsvergunning om de bunkers
toegankelijk te maken, inclusief de kap van de 6 bomen. En er is een voorlopige voorziening aangevraagd.
Daarom tekenen wij bezwaar aan tegen het afgeven van een nieuwe omgevingsvergunning op 19 december op
grond van deze eerdere bestreden omgevingsvergunning. In de vergunning wordt gesteld dat het belang van de
aanvrager om deze bunkers open te stellen zwaarder weegt. Maar dat heeft de rechtbank nog niet uitgemaakt.
Bezwaarmakers vinden het van belang van het openstellen van nog meer bunkers niet opweegt tegen het
belang van natuur en landschap in de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Zie het beroepschrift van 22 oktober
voor de onderbouwing hiervan.
Hoogachtend,

Voorzitter AVN
Jos Verhoeff

Secretaris AVN
Aletta de Ruiter
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