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Steenbergen, 24 november 2015
Geachte
Raedthuys Windenergi e B.V.

Op 7 oktober 2015 hebben wij van u een aanvraag om een omgevingsvergunning, activiteit
‘Kappen’ ontvangen. Hierin vraagt u toestemming voor het kappen van 28 wilgen en
populieren op het perceel gelegen aan Noordzeedijk 117, 4671 TL, Dinteloord.
Uw aanvraag is geregistreerd onder ZK15000982. Hieronder treft u onze beslissing op uw
aanvraag aan.
Beslissing
Op grond van artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en
artikel 2 lid 1 van de Bomenverordening Steenbergen 2010 hebben wij besloten de door u
gevraagde omgevingsvergunning activiteit ‘Kappen’ met oplegging van een herplantplicht
te verlenen. Wij wijzen u hierbij op de voorschriften die gelden ten aanzien van deze
vergunning en verderop in deze vergunning zijn opgenomen.
Herplantplicht
Hierbij leggen wij u de herplantplicht op voor 10 bomen op of in de nabijheid van de
standplaatsen van de huidige te kappen bomen, binnen één jaar na verwijdering en met
e
e
een minimale maat 1 of 2 grootte.
Overwegingen
Bij het nemen van dit besluit hebben wij het volgende overwogen.
Toets ontvankelijkheid
Uw aanvraag om een omgevingsvergunning is getoetst aan de indieningvereisten van de
Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) en voldoet hieraan.

i.a.a.: ONDdiv,

Aanvr, werkexpl, ONDwoz, PUBverg (MM), F. Jansen, M. Holleman

Activiteit ‘Kappen’
In verband met de komst van een aantal windmolens zijn voor de bereikbaarheid hiervan
de bomen tot een meter boven de grond afgezaagd. De conditie en vitaliteit van de bomen
is hiermee niet meer te bepalen. De bomen vormden een groep en maakten deel uit van
een houtwal.
Gekozen is om de bomen bovengronds af te zagen en weer uit te laten lopen, dit zal
echter, gezien de boomsoorten, niet de houtwal terugbrengen die er heeft gestaan.
Op basis van voorgaande zijn er geen redenen om uw aanvraag om een
omgevingsvergunning activiteit ‘Kappen' te weigeren.
Voorschriften
Op grond van artikel 2.22 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
zijn aan deze vergunning de volgende voorschriften verbonden:
 De werkzaamheden mogen niet plaatsvinden in de periode 15 maart tot en met 15 juli,
op grond van art. 2 lid 1 en 2, art. 10, 11 van Flora- en faunawet;
 U mag van de vergunning pas gebruik maken nadat de bezwaartermijn is verstreken en
er geen bezwaar bij ons is ingediend.
Bij besluit behorende documenten
De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn als zodanig
gewaarmerkt:
 e1502976
Ingediende aanvraagmelding
 BEM1505009 2003213_1444219292203_2015_10_07_Toelichting_kappen_bomen
Procedure
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens paragraaf 3.2 van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is getoetst aan de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht.
Gebleken is dat de aanvraag voldoet en daarom verlenen wij de gevraagde
omgevingsvergunning.
Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen.
U richt uw bezwaarschrift aan het bestuursorgaan (college burgemeester en wethouders
of burgemeester) dat het besluit heeft genomen. De termijn voor het indienen van het
bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de bekendmaking van dit besluit.
Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam, adres, handtekening en de
dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de
gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl.
Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een
spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de
voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om
een voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda).
Aan het verzoek zijn kosten (griffierechten) verbonden.

Publicatie
De verlening van de vergunning publiceren wij op de gemeentelijke website
www.gemeente-steenbergen.nl, onder Bekendmakingen.
Tot slot
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer B. van Strien op telefoonnummer
(0167) 543 424.

Hoogachtend,
namens burgemeester en wethouders van Steenbergen,

B. van Strien
Beleidsmedewerker Publiekszaken/vergunningen

