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Steenbergen, 8 juli 2016
Geachte heer

,

Op 5 juni 2016 hebben wij van u een aanvraag om een omgevingsvergunning, activiteit
‘kappen’ ontvangen. Hierin vraagt u toestemming voor het kappen van 1 esdoorn op het
perceel gelegen aan de Oostdam 1a, 4651 AT te Steenbergen. Uw aanvraag is
geregistreerd onder ZK16002598. 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.
Herplantplicht
Hierbij leggen wij u de herplantplicht op van 1 boom, minimale omtrekmaat 20-25cm, soort
van de 1ste of 2de grootte binnen 1 jaar na het verwijderen van de boom, in de nabijheid
van de plantlocatie van de verwijderde boom.
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.
Inhoudelijke beoordeling
De boom staat in de voortuin van de nieuwbouwwoning. Voorafgaand aan de bouw is
aangegeven dat het hier om een beeldbepalende boom gaat en dat deze behouden dient
te blijven.
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De boom heeft teveel schade geleden door aanpassingen rondom de standplaats. Hier is
onvoldoende aandacht aangeschonken bij de bouw, waardoor de boom schade heeft
ondervonden en uiteindelijk dood is gegaan. De boom staat in de bebouwde omgeving en
is al enige tijd dood.
Conclusie
Op basis van voorgaande zijn er geen redenen om uw aanvraag om een
omgevingsvergunning activiteit ‘kappen’ te weigeren. Wel wordt een herplantplicht
opgenomen.
Bij besluit behorende documenten
De volgende documenten maken onderdeel uit van het besluit en zijn als zodanig
gewaarmerkt:
- e1601775 2381347_1465119764365_papierenformulier
- BEM1603059 2381347_1465119308608_Dode_Boom
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.
Publicatie
De verlening van de vergunning publiceren wij op de gemeentelijke website
www.gemeente-steenbergen.nl, onder Bekendmakingen.
Inwerkingtreding
De te kappen esdoorn is dood, staat in een bebouwde omgeving en omdat de huidige
weersomstandigheden er voor kunnen zorgen dat de kans op schade door afbrekende
takken en dergelijke groot is, hebben wij op basis van artikel 6.2 Wabo besloten dat dit
besluit per direct in werking zal treden. Dit houdt in dat de esdoorn per direct gekapt mag
worden.
Tot slot
Heeft u nog vragen? Neem dan contact met mij op via nummer (0167) 543
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