Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens
Algemeen
Aanvraagnummer

5725779

Aanvraagnaam

bomenkap Kleiweg 500

Uw referentiecode

-

Ingediend op

08-01-2021

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

22 bomen kappen i.v.m. locatievernieuwingsprojecten.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

-

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Bevoegd gezag
Naam:

Gemeente Rotterdam

Postadres:

Bureau Omgevingsvergunning,
Postbus 6575,
3002 AN Rotterdam.
Aanvragen kunnen niet worden gemaild !

Datum aanvraag: 8 januari 2021

Telefoonnummer:

14010

E-mailadres:

bwt-vergunningen@rotterdam.nl

Website:

www.rotterdam.nl

Aanvraagnummer: 5725779

Bevoegd gezag: Gemeente Rotterdam
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Kappen
• Kappen
Bijlagen

Datum aanvraag: 8 januari 2021

Aanvraagnummer: 5725779

Bevoegd gezag: Gemeente Rotterdam
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Locatie
1

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Rotterdam

Kadastrale gemeente

Hillegersberg

Kadastrale sectie

H

Kadastraal perceelnummer

1713

Bouwplannaam

-

Bouwnummer

-

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
Specificatie locatie
3

perceel H1718

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum aanvraag: 8 januari 2021

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 5725779

Het terrein is verdeeld over 2 kadastrale nummers.

Bevoegd gezag: Gemeente Rotterdam
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Kappen
1

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

2

Datum aanvraag: 8 januari 2021

Kappen
Anders

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

22

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

zie bijlage

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.

voor alle bomen geldt achtererf

Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

zie bijlage

Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.

Voor alle bomen geldt dat herbeplanten niet tot de
mogelijkheden behoort.

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

Bomen op de bijgaande lijst kappen i.v.m. herontwikkeling
van de locatie waarvoor spoedig een aanvraag volgt.

Gemeentespecifieke vragen

Wat is de reden/motivatie voor/
van uw aanvraag voor een
omgevingsvergunning onderdeel
kap?

Plaatsen van een gebouw.

Als u een boom wilt kappen, wat
is de omtrek (op 130 cm hoogte
vanaf de grond) van de te kappen
boom

zie bijlage

Vraagt u aan als particulier of
namens een bedrijf/stichting/
gemeentelijke dienst?

Als stichting

Aanvraagnummer: 5725779

Bevoegd gezag: Gemeente Rotterdam
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Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 8 januari 2021

Naam bijlage

Bestandsnaam

erzichtlijst_kappen_houtopstanden_P4_pdf

overzichtlijst kappen
Gegevens houtopstanden 08-01-2021
houtopstanden P4.pdf

In
behandeling

situatie_pdf

situatie.pdf

Situatietekening kappen

08-01-2021

In
behandeling

erzichttekening_kappen_houtopstanden_JPG

overzichttekening kappen
houtopstanden.JPG

Situatietekening kappen

08-01-2021

In
behandeling

Aanvraagnummer: 5725779

Type

Bevoegd gezag: Gemeente Rotterdam

Datum
ingediend

Status
document
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