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Het weigeren van de gevraagde omgevingsvergunning voor Louis Davidsstraat 132 tot
en met 168

Geachte,
Op 6 november 2018 ontvingen wij uw aanvraag, namens het bestuur van de Vereniging van Eigenaars
[Geanonimiseerd] om een omgevingsvergunning voor het kappen van 2 coniferen en 1 den
(stamomtrekken 107- 170cm), staande op het voorerf behorend bij de percelen Louis Davidsstraat 132
tot en met 168.
Bij brief van 20 december 2018 hebben wij de beslistermijn op uw aanvraag met 6 weken verlengd. Dit
houdt in dat wij uiterlijk 11 februari 2019 op uw aanvraag moeten beslissen.
Uw aanvraag omvat de activiteit ‘Kappen’ waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van
toepassing is.
Tijdens de behandeling van uw aanvraag hebben wij vastgesteld dat op basis van de beoordeling en de
ingewonnen advies de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit moet worden geweigerd.
Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij naar de bij deze beschikking behorende bijlage
waarin per activiteit de beoordeling, advisering en van toepassing zijnde voorschriften zijn
opgenomen. Deze bijlage moeten hier als herhaald en ingelast worden beschouwd.
Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en
artikel 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag
hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te weigeren voor het
kappenvan 2 coniferen en 1 den staande op het voorerf bij het perceel Louis
Davidsstraat 132 tot en met 168.
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Burgemeester en wethouders van Den Haag
namens dezen,
Senior medewerker Vergunningen,
[Geanonimiseerd]

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift
indienen.
Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.
Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U hebt
hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.
Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:
Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG
Vermeld in uw bezwaarschrift:
naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en emailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van
het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.
Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring
(volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.
Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige
voorziening indienen bij de rechtbank Den Haag.
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Bijlage
Beoordeling activiteit
De aanvraag betreft de volgende bomen: 2 coniferen en 1 den.
Aanvraag
De aanvrager wil de bomen kappen om de bordes opnieuw in te richten.
Op 28 december 2018 heeft de aanvrager per e-mail de kapaanvraag nader toegelicht. De 2 coniferen
hebben een behoorlijke omvang met een bijpassende kroonprojectie. De bomen zullen in hoogte
toenemen. De kronen zijn inmiddels volledig open/kaal. De bodem van de coniferen is droog, hard en
bedekt met een overvloed aan naalden en duivenpoep. De uitwerpselen van de duiven bevuilen het
looppad en het naastgelegen hekwerk. De wind heeft veel vat op de kronen van de bomen.
Met betrekking tot de den geeft de aanvrager aan deze is achtergebleven in z’n groei door verdrukking
door de coniferen. Echter, bij verwijdering van de coniferen zal de den geen nieuw hout meer vormen.
Aangaande de herinrichting geeft de aanvrager nog aan dat er een grondverbetering wordt uitgevoerd
waarna in de borders inheemse soorten worden (aan-)geplant.
Advies
Op 11 december 2018 is het advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag ontvangen. Op
25 januari 2019 is het aanvullende advies ontvangen.
De toekomstverwachting van de bomen is goed. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de
bomen zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de boom zijn van groot
belang omdat de bomen zichtbaar zijn vanaf de openbare straat.
De groenbeheer constateert dat de bomen goed zichtbaar zijn vanaf de openbare straat en dat ze een
belang hebben voor het straatbeeld en de leefbaarheid. Uit de aangeleverde stukken, in het bijzonder
de foto’s, blijkt dat de bomen op voldoende afstand staan van het wooncomplex en er voldoende
groeiruimte is voor verdere ontwikkeling.
De groenbeheerder geeft aan dat de overlast van duivenpoep en de overvloed aan naalden, ook gelet op
de standplaats van de bomen, niet van dien aard is dat er een reden is om tot verwijdering van de
bomen over te gaan. De groenbeheerder acht de vermeende overlast dan ook niet aangetoond.
Daarbij komt dat de door aanvrager geopperde relatie tussen het eventueel alleen verwijderen van de
beide coniferen en het gevaar van windworp op de den, die ook moet worden verwijderd, niet is
aangetoond.
Het herinrichtingsplan, bestaande uit het opnieuw inrichten van de bordes, is bij handhaven van de
bomen geen optie omdat er onder de bomen weinig tot niks groeit.
Het geheel in ogenschouw nemende, onvoldoende noodzaak verwijderen bomen, de groene
beeldbepalende belevingswaarden van de bomen en de (potentiële) broedgelegenheid voor vogels,
adviseert de groenbeheerder de bomen niet te verwijderen.
Eindoordeel activiteit
Gelet op het voormelde wegen de waarden die de bomen vertegenwoordigen zwaarder dan het belang
van de aanvrager.
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Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies bestaat bezwaar tegen het
verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de 3 bomen.
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