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Onderwerp Bekendmaking Groene Kaart 2OI9

Beste meneer/mevrouw,

Om uitvoering te kunnen geven aan de Bomenverordening Oegstgeest 2O79 is de Groene Kaart2Olg
opgesteld waarop de Boomgebieden zijn aangegeven die onder het velverbod van de Bomenverordening
Oegstgeest 2019 vallen. Het concept van de Groene Kaart2079 heeft van 28 juni tot en met 30 augustus

2Ol9terinzagegelegen.Hieropheeftueenzienswijzeingestuurd. Bijbriefvan15oktober2OTghebbenwe
u geïnformeerd over de beantwoording van uw zienswijze en de wijze waarop deze in de definitieve Groene
Kaart2079 is verwerkt. Graag informeren we u nu over inwerkingtreding van de Groene kaart.

Inwerkingtreding
Op 1 oktober 2Ot9 heeft het college van burgemeester en wethouders van Oegstgeest een definitief besluit
Senomen over de Groene Kaart2OI9. Gelijktijdig met de raadsbesluiten Bomenverordening 2079 enGrens
bebouwde kom wet natuurbescherming is dit besluit op 19 juni 2020 bekend gemaakt.

De Groene Kaart2Ot9 treedt in werking op de eerste dag na de dagvan bekendmakingvan de vastgestelde
Groene Kaart 2O79 (20 juni 2O2O).

lnzage

De stukken zijn vanaf 19 juni 2020 tot en met 30 juli 2O2O in te zien op de gemeentelijke website via
oegstgeest.nllbomen. Ook kunt ons bellen op 74O7t.Wij sturen u de betreffende stukken dan digitaal toe.
De stukken liggen gedurende deze periode ook ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van
Oegstgeest, maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur. U kunt hier alleen op afspraak terecht door
ons te bellen op I4O7I.We verzoeken u hiervan alleen gebruik te maken als het echt niet anders kan.
Omdat ook wij maatregelen nemen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werken we met
minder medewerkers.

Beroep
Het besluit is voorbereid door middel van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4
Awb. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekend gemaakt, beroep
aantekenen bij de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State, Postbus 2OO79,2500 EA Den Haag. Dit kan
alleen als er tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbesluit zienswijzen zijn Íngediend door deze
belanghebbenden of als de belanghebbenden redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen
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