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Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor Leersumstraat 40

Gemeente Den Haag Postbus 12600 T [Geanonimiseerd]

Spui 70 2500 DJ Den Haag www.denhaag.nl

Den Haag

Volg uw aanvraag op www.mijndenhaag.nl WABO123

Geachte [Geanonimiseerd],

Op 6 september 2021 ontvingen wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het kappen van 

1 acacia (stamomtrek 60 cm), staande in de voortuin van het perceel Leersumstraat 40.

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 het ingewonnen advies, de omgevingsvergunning voor voornoemde activiteit kan 

worden verleend.

Voor de motivering van onze beslissing verwijzen wij u naar de bij deze beschikking behorende bijlage,

waarin de beoordeling, de advisering en de van toepassing zijnde voorschriften zijn opgenomen. Deze 

bijlage moet hier als herhaald en ingelast worden beschouwd en is door ons meegenomen in de 

onderstaande beslissing.

Gelet op het bepaalde in artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en 

de artikelen 2:87 en 2:88 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente 

Den Haag hebben wij besloten de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor het 

kappen van 1 acacia.

Burgemeester en wethouders van Den Haag,

Namens dezen:

Coördinator Vergunningen,
[Geanonimiseerd]

Deze omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na de termijn (i.c. zes weken na 
bekendmaking) voor het indienen van een bezwaarschrift.

datum:
14-11-2021
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Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende?

Dan kunt u een bezwaarschrift indienen.

Stuur dit bezwaarschrift binnen zes weken na de bekendmaking naar:

Burgemeester en wethouders van Den Haag, AWB/bezwaar,

Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag.

Voor het indienen van een bezwaarschrift gelden de volgende regels.

a. Uw naam, adres en telefoonnummer vermeldt u in het bezwaarschrift.

b. U zet uw handtekening onder het bezwaarschrift.

c. U stuurt een kopie van het besluit mee. Heeft u of kunt u dit niet, dan geeft u een duidelijke 

omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

d. U vermeldt het kenmerk en de datum van het besluit.

e. De argumenten voor bezwaar schrijft u in de brief.

f. Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een volmacht mee.

Indien u schriftelijk bezwaar maakt, wordt u verzocht om een kopie van het besluit waartegen het 

bezwaar is gericht mee te zenden en in de linkerbovenhoek van de envelop de woorden 

'AWB/BEZWAAR' te vermelden.

De indiener van het bezwaarschrift kan, als onverwijlde spoed dat - gelet op de betrokken belangen - 

vereist, eveneens een voorlopige voorziening (bijvoorbeeld een schorsing van het besluit) vragen bij de 

president van de rechtbank, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag.

Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie.
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Bijlage

Beoordeling activiteit 

Aanvraag

De aanvraag betreft het kappen van 1 acacia (stamomtrek 60 cm), staande in de voortuin van het 

perceel Leersumstraat 40.

De aanvrager wil de boom kappen, omdat de boom te groot is voor de voortuin. Daarnaast staat de 

boom wankel tegen de stenen erfafscheiding aan. Verder veroorzaakt de stam van de boom ook al 

schade aan de stenen erfafscheiding. Tot slot staat de boom op de nutsvoorzieningen in de grond.

Overwegingen

Advies groenbeheerder

Op 28 oktober 2021 is het advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag ontvangen.

De toekomstverwachting van de boom is slecht. De natuur-, educatieve en milieuwaarden van de boom

zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de boom zijn van groot belang, 

omdat de boom zichtbaar is vanaf de openbare straat.

Na beoordeling van de ingediende stukken constateert de groenbeheerder dat de aanvraag een acacia 

betreft. De boom staat in de voortuin tegen de stenen erfafscheiding van het betreffende perceel aan. 

Vanwege de standplaats van de boom, heeft de boom een slechte toekomstverwachting. Op de 

ingediende stukken is namelijk beginnende schade aan de stenen erfafscheiding zichtbaar. Aangezien 

de boom nog niet uitgegroeid is zal er door diktegroei van de stam nog meer schade kunnen ontstaan 

aan de stenen erfafscheiding. 

Daarnaast zijn acacia’s van nature bomen die sneller wortelopdruk veroorzaken. Als de boom blijft 

staan, zal dit proces versneld worden. Bovendien heeft de stamvoet van de boom geen ruimte meer om 

door te groeien. De aanvrager geeft ook aan dat de boom wankel staat. De groenbeheerder concludeert 

verder dat de boom feitelijk te groot is voor de standplaats. Vanwege de standplaats van de boom, in 

relatie tot de openbare ruimte, is het aannemelijk dat er schade ontstaat indien de boom omvalt of als 

er takken afbreken bij een harde wind of storm.

Overwogen is of het snoeien van de boom zo kan gebeuren dat de overlast kan worden weggenomen, 

zonder de natuurlijke habitus en schoonheid van de boom aan te tasten. Echter, de groenbeheerder 

concludeert dat dit niet tot eén van de mogelijkheden behoort. Aangezien de boom nog niet 

uitgegroeid is, zal de overlast, mede gezien de standplaats in de toekomst alleen maar toenemen. 

Alles overwegend adviseert de groenbeheerder de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘Kappen’ te 

verlenen. Gezien de beperkte ruimte in de voortuin adviseert de groenbeheerder geen herplantplicht 

op te leggen.

Eindoordeel activiteit 

De noodzaak voor het kappen van de acacia is door de aanvrager voldoende aannemelijk gemaakt.

Gelet op het voormelde weegt het belang van de aanvrager om de boom te kappen zwaarder dan de 

waarden die de boom vertegenwoordigt.
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Op basis van de beoordeling van de aanvraag en het ingewonnen advies, bestaat er geen bezwaar tegen

het verlenen van de omgevingsvergunning voor het kappen van de boom.

Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Broedseizoen:

Van deze omgevingsvergunning mag geen gebruik worden gemaakt tijdens het broedseizoen van 

15 maart tot 15 juli.

Geldigheid vergunning:

Deze omgevingsvergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal 18 maanden na het 

onherroepelijk zijn hiervan gebruik is gemaakt. 

Ter kennisneming

Wij maken u erop attent dat u pas tot het kappen van de boom mag overgaan als er zes weken na 

bekendmaking van het besluit zijn verstreken. Dit is de termijn waarbinnen belanghebbenden 

een bezwaarschrift kunnen indienen.

Tijdens de uitvoering van de vergunde activiteit(en), dient dit besluit te allen tijde op verzoek van een 

opsporingsambtenaar/toezichthouder of de gemeentelijk groenbeheerder direct getoond te worden.
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