Een reguliere omgevingsvergunning te verlenen voor het project het kappen van 6
houtopstanden, op het perceel Klaverhof voor nr 4, Speenkruid naast nr 42 en Moerasvaren
to nr 3 en 28 te Purmerend.
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1. Beoordeling van het project
Op grond van artikel 2.4, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna:
Wabo) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. Deze vergunning is, gelet op het
bepaalde in artikel 3.7 en 3.10 van de Wabo, voorbereid overeenkomstig de zogenoemde
reguliere procedure van artikel 3.7 tot en met 3.9 van de Wabo.
Het kappen van houtopstanden
Ingevolge artikel 2.2, eerste lid onder g van de Wabo en Purmerend artikel 74, eerste lid, van
de Algemene plaatselijke verordening Purmerend 2003 (APV) is een omgevingsvergunning
nodig voor het vellen of doen vellen (kappen of doen kappen) van houtopstanden (dat wil
zeggen: hakhout, houtwal, één of meerdere bomen), die staan vermeld op de bomenlijst dan
wel in de openbare ruimte staan.
Artikel 2.18 van de Wabo bepaalt, dat wij in dit geval de voorgenomen kapwerkzaamheden
toetsen aan de in Purmerend artikel 74, eerste lid van de APV opgenomen regels. De
voorgenomen werkzaamheden zijn in overeenstemming met deze regels. Er is dan ook geen
reden om de aangevraagde omgevingsvergunning te weigeren.
2. Voorschriften
Op basis van artikel 2.22 van de Wabo hebben wij de volgende voorschriften aan de
omgevingsvergunning verbonden.
Deze omgevingsvergunning voorziet niet in de activiteit handelen met gevolgen voor
beschermde plant- en diersoorten. Mocht blijken dat voor uitvoering van het project toch een
ontheffing van de Wet natuurbescherming is vereist, dan verzoeken wij u contact op te
nemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (www.odnhn.nl).
Er moet op worden toegezien dat er in de te kappen bomen geen broedende vogels
aanwezig zijn. Mocht dit wel het geval zijn dan moet het kappen worden uitgesteld tot het
einde van het broedseizoen. Een globale indicatie voor het broedseizoen is vanaf 15 maart
tot en met 15 augustus. De visuele controle op broedende vogels moet echter te allen tijde
plaatsvinden voor aanvang van de werkzaamheden.

3. Inwerkingtreding beschikking
De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking op
www.overheid.nl (artikel 6.1, lid 1 van de Wabo) en is pas definitief als de termijn voor

bezwaar en/of beroep is verstreken en er geen verzoek om voorlopige voorziening is
gedaan.
Deze beschikking treedt pas in werking nadat de termijn voor bezwaar en/of beroep is
verstreken en er geen verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
4. Rechtsbescherming
NIET MEE EENS?
Bezwaar
Dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift sturen
naar burgemeester en wethouders van Purmerend. U moet het bezwaarschrift
ondertekenen. Hierin staat ten minste:
• uw adres
• de datum
• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft
• waarom u bezwaar heeft
U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van uw DigiD. Ga
naar www.purmerend.nl zoek op “bezwaar” en kijk onder het tabblad “aanvragen”.

5. Toezicht
De bouwinspecteurs oefenen toezicht uit op de uitvoering van uw omgevingsvergunning. Zij
zijn te bereiken via bouwinspectie@purmerend.nl
In dit verband willen wij benadrukken, dat u bij het uitvoeren van de activiteiten niet mag
afwijken van de omgevingsvergunning. Als u dat namelijk doet, handelt u in strijd met de wet
en kunnen wij tegen deze illegale activiteit handhavend optreden. Indien u onverhoopt door
omstandigheden genoodzaakt bent van de omgevingsvergunning af te wijken, bespreek dan
vooraf met de toezichthouder hoe u verder dient te handelen.

