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Geachtee heer Van Sttrien,
Bij deze vraag ik, nam
mens KWS In
nfra B.V., eenn omgevingsvergunning aan
a voor hett kappen van
n
negentieen bomen ro
ond de jachth
haven van Stteenbergen.
Het kapp
pen van de bomen
b
valt binnen
b
de he rinrichting van de jachthaven van Steeenbergen
(Projectn
nummer: STB
B002/MVB). In opdrachtt van Gemeente Steenbergen wordt dde herinrichtting van
de jachth
haven uitgevvoerd. Als on
nderdeel vann het contracct worden er negentien bbomen verwiijderd.
De bomeen worden gekapt
g
om de
e werkzaamhheden t.b.v. de herinrichting mogelijkk te maken. Een deel
van de tee kappen bo
omen verkeert bovendienn in een slech
hte conditie.. Langs de N2257 en bij de
e
havenko
om worden er
e bomen herplant om dee bestaande groenstructuur in stand te houden.
Op 30 ap
pril 2015 heb
bben we voo
oroverleg gehhad. Tijdens dit overleg iss het kappenn van de bom
men niet
besprokeen. De bomeenkap is in ee
en latere fasse aan de sco
ope van het project
p
toegeevoegd. De te
t
kappen b
bomen zijn aangegeven
a
op het bijgevvoegde satellietbeeld (biijlage 1). De nieuwe bom
men
worden aangeplant conform
c
hett ontwerp va n het havengebied (bijlage 2).
Ter ondeerbouwing van de vergun
nningaanvra ag beschrijf ik in het ond
derstaande eeerst de
voorgenomen bomeenkap. Vervolgens ga ik inn op de vergunningplichtt. Daarna ga ik in op de
bescherm
ming van de natuur‐ en landschapsw
waarden tijde
ens de uitvoe
ering. Tot sloot beschrijf ikk de
manier w
waarop de waterstaatkun
w
ndige belanggen binnen het
h project worden
w
gewaaarborgd.
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Kwaliteitssysteem ggebaseerd op NEN-EN-ISO
9001
Veilig
gheidssysteem gebaseerd op VCA*
V

ALLE WERKZA
AAMHEDEN WORDEN TENZIJ
T
ANDERS OVEREENGEKOMEN, AANVA
AARD EN UITGEVOERD
D VOLGENS DE REGELING VAN DE VERHOUD
DING TUSSEN OPDRAC
CHTGEVER EN
ADVISEREND INGENIEUR (RVOI) VA
ASTGESTELD DOOR HE
ET KONINKLIJK INSTITU
UUT VAN INGENIEURS, GEDEPONEERD TER GRIFFIE
G
VAN DE ARRO
ONDISSEMENTSRECHT
TBANK TE DEN
HAAG, OP UW
W VERZOEK WORDT U KOSTELOOS,
K
EEN EXE
EMPLAAR TOEGEZOND
DEN.
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Omschriijving werkzaaamheden
Om te beepalen of dee bestaande bomen kunnnen worden behouden
b
tijjdens het uittvoeren van de
herinrich
htingswerkzaaamheden iss een Boomeeffectanalyse
e (BEA) uitgevvoerd (bijlagge 3). In de BEA is de
kwaliteitt van de bom
men onderzocht. Op basiss hiervan is de
d verwachte
e en huidige kwaliteit van de
bomen b
bepaald. De verwachte
v
kwaliteit is geebaseerd op de werkzaam
mheden die gaan plaatsvvinden
(zoals heet optreden van
v wortelscchade door aaanleg‐ en straatwerkzaa
amheden).
De te kappen bomen
n zijn aangeggeven op hett bijgevoegde
e satellietbeeld (bijlage 11). De volgen
nde
moeten gekaapt worden: 8‐11, 16, 18‐‐24, 25 en 28
8‐33. De num
mmers van d e bomen komen
bomen m
overeen met de num
mmering in de BEA. Na dee kap van de
e bomen worrden de worttels zo veel mogelijk
m
plaren aangeeplant kunnen worden.
verwijdeerd, zodat nieeuwe exemp
Bomenvverordening Steenbergen
n (2012)
Op de Ka
aart bescherrmde groenelementen (20012) van de gemeente Stteenbergen zijn de te kappen
bomen aaangemerkt als Hoofdstructuur Groenn (Zeelandweg‐Oost en Burgemeeste
B
er van Loonsstraat) en
Ecologiscche hoofdstrructuur (have
enkom). Op ggrond van de
e Bomenvero
ordening Steeenbergen (2
2010)
moet voor het kappeen van de bo
omen een om
mgevingsverggunning worden aangevrraagd.
De bijgevvoegde Boom
meffectanalyyse (bijlage 33) is uitgevoe
erd om te be
epalen of eenn deel van de
e bomen
mogelijkk gespaard kaan worden. Voor
V
de negeentien te kap
ppen bomen is dat niet m
mogelijk (hoo
ofdstuk 6
BEA).
Natuur‐ en landschaapswaarden
De aanw
wezige natuurwaarden worden tijdenns de uitvoering van de werkzaamhed
w
den zoveel mogelijk
m
bescherm
md door te werken
w
volge
ens het Werkkplan Flora en
e Fauna, dat specifiek vooor het proje
ect is
opgestelld. Verder wordt het kap
ppen van de bbomen niet in de broedp
periode uitgeevoerd, zoda
at
verstorin
ng van broed
dvogels word
dt voorkomeen.
Het kapp
pen van de bomen
b
leidt tot
t een tijde lijke aantasting van de aanwezige grooenstructuur. Nadat
de herinrichting van de haven is voltooid wo rden er nieu
uwe bomen geplant
g
om dde groenstructuur
langs de Zeelandwegg‐Oost te herrstellen.
Watersttaatkundige functie
Een deell van de te kaappen bome
en bevindt zi ch in (de besschermingszo
one van) de regionale
waterkeringen Westthavendijk, Kade
K
Steenbeergen en de Fabrieksdijk.
F
n in
Deze waterkkeringen zijn
beheer b
bij het Waterrschap Braba
antse Delta. Parallel aan de voorligge
ende vergunnningaanvraag wordt
daarom bij het waterschap een watervergun
w
nning aangevvraagd.
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Afsluitin
ng
Als insch
hatting van de
d aanlegkosten heb ik heet fictieve be
edrag van 1 euro
e
opgenoomen. De red
den
hiervoorr is dat voor de aangevraagde omgevvingsvergunn
ning een vastt legesbedragg geldt, nam
melijk €
203, ‐. Ikk verzoek u dit
d vaste bedrag in rekeniing te brenge
en.
Op basiss van de boveenstaande to
oelichting enn de verschilllende docum
menten die b ij de aanvraa
ag zijn
gevoegd
d, vertrouw ikk erop u vold
doende geïnfformeerd te hebben.
Voor eveentuele vragen of opmerrkingen over de aanvraagg kunt u vanzzelfsprekendd contact me
et mij
opnemen.
Met vrieendelijke groet,
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Bijlage 1 Oveerzicht te kap
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