
 

Retouradres

Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

-

Ons kenmerk

202122700/8174447

Contactpersoon

[Geanonimiseerd]

Telefoonnummer

[Geanonimiseerd]

E-mailadres

[Geanonimiseerd]

Aantal bijlagen

zie documentenlijstDatum

zie documentenlijst

Onderwerp

Het verlenen van de gevraagde omgevingsvergunning voor verspreid over het stadsdeel 

Escamp I (Zuiderpark)

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 1 december 2021 ontvingen wij uw aanvraag, namens [Geanonimiseerd], voor een 

omgevingsvergunning voor het kappen van 78 dode en slechte bomen (stamomtrekken 31 - 440 cm), 

staande verspreid over het stadsdeel Escamp I (Zuiderpark). De boomnummers, soorten en locaties 

staan in de bij de aanvraag gevoegde bijlagen.

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 78 bomen.

Op grond van artikel 6.2 van de Wabo kan in gevallen waarin het onverwijld in werking 

treden van de beschikking als bedoeld in artikel 6.1 van de Wabo, naar het oordeel van 

het bevoegd gezag nodig is, bepaald worden dat in afwijking van dat artikel de 

beschikking terstond na haar bekendmaking in werking treedt. Het is noodzakelijk de 

bomen direct te kappen omdat deze gevaar opleveren. Daarom wordt toepassing 

gegeven aan artikel 6.2 van de Wabo. Dit betekent dat u direct nadat de vergunning aan 

u bekend gemaakt is over mag gaan tot kappen van de aangevraagde 78 bomen.

datum:
11-01-2022
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Burgemeester en wethouders van Den Haag,

namens dezen, Coördinator Vergunningen,

[Geanonimiseerd]

Deze omgevingsvergunning treedt met toepassing van artikel 6.2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht direct in werking.
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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 78 bomen. De betreffende bomen staan verspreid over het stadsdeel Centrum. De 

boomnummers, soorten en locaties staan in de bij de aanvraag gevoegde bijlagen.

De aanvrager wil de bomen kappen, omdat de bomen een slechte vitaliteit hebben of dood zijn.

Boomveiligheidscontrole

De aanvrager heeft een boomveiligheidscontrole laten uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek zijn 

vastgelegd in het rapport ‘Boomveiligheidscontrole 2020’. In het rapport wordt onder andere 

geconcludeerd dat de bomen dood of van slechte vitaliteit zijn. Er zijn geen vleermuizen en nesten 

geconstateerd.

Overwegingen

Advies groenbeheerder

Op 7 januari 2022 is het advies van de groenbeheerder van de gemeente Den Haag ontvangen.

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

bomen zijn niet van bijzonder belang. De belevings- en gebruikswaarden van de bomen zijn van 

belang, omdat de bomen zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

De groenbeheerder constateert dat de 78 bomen dood of van slechte vitaliteit zijn. De bomen zijn door 

een boomdeskundige als slecht of dood beoordeeld en hebben daardoor een slechte 

toekomstverwachting.

Gezien de huidige vitaliteit van de 78 bomen is er mogelijk sprake van een verhoogde gevaarzetting. 

Als de bomen verder aftakelen, dan kan er schade ontstaan of kunnen er ongelukken gebeuren. In het 

kader van de zorgplicht die de eigenaar van de bomen ten opzichte van de gebruikers van de openbare 

ruimte heeft, is het noodzakelijk dat de bomen zo snel mogelijk worden gekapt.

Gezien het vorenstaande adviseert de groenbeheerder de vergunning te verlenen voor het kappen van 

de aangevraagde 78 bomen en de aanvrager de mogelijkheid te geven, zo snel mogelijk buiten het 

broedseizoen, van de vergunning gebruik te maken.

Ter compensatie voor de te kappen bomen wordt geadviseerd een herplantplicht op te leggen van 78 

bomen met minimale stamomtrekken van 18 - 20 cm.

Eindoordeel activiteit

Gelet op het voormelde gevaar, weegt het belang van de aanvrager om de 78 bomen te kappen 

zwaarder dan de waarden die de bomen vertegenwoordigen.

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 78 bomen.
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Voorschriften te verbinden aan de beschikking

Broedseizoen

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

15 maart tot 15 juli.

Herplant

Aan deze omgevingsvergunning is de plicht verbonden voor de herplant van 78 bomen met minimale 

stamomtrekken van 18 - 20 cm. De herplantplicht dient te worden uitgevoerd in overleg met de 

groenbeheerder en conform het bij de aanvraag gevoegde herplantplan. De bomen dienen herplant te 

worden in het eerstvolgende plantseizoen (van november tot en met april), na het kappen van de 

bomen.

Geldigheidsduur vergunning

Deze vergunning vervalt indien hier niet binnen maximaal 18 maanden na het onherroepelijk zijn 

hiervan gebruik is gemaakt.

Ter kennisneming

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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