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Omgevingsvergunning voor de kap van 154 bomen Blekersveld

Overveen (onder voonraarde, met herplantplicht)
21 juli 2021
Bomenlijst en plattegrond

Geachte heel

Op 27 mei 2021 ontvingen wij uw aanvraag, namens gemeente Bloemendaal, voor het kappen van

154 bomen op het Blekersveld in Overveen, zoals aangegeven op bijgevoegde bomenlijst en
plattegrond. ln deze brief leest u ons besluit.

U krijgt de vergunning
We hebben besloten de vergunning te verlenen aan de gemeente Bloemendaal. Wij sturen de
vergunning aan de opdrachtgever, omdat na herinrichting van het terrein herplant moet plaatsvinden

De regels voor kappen staan in hoofdstuk 4 van de Algemene plaatselijke verordening Bloemendaal
(APV). U kunt de regels nalezen op r¡n¡vw.overheid.nl.

De vergunning is onder voorwaarde
Bij de aanvraag is een Quickscanrapport flora en fauna geleverd. Uit aanvullend onderzoek zal
moeten blijken of er beschermde functies of dieren in het projectgebied voorkomen en of de

werkzaamheden negatieve effecten daarop hebben. lndien en voor zover uit het aanvullend
onderzoek blijkt dat er geen bijzondere flora en/of fauna ter plekke voorkomt, mag u uitvoering geven

aan de kapvergunning. Als aanvullende inventarisaties aantonen dat in het projectgebied

beschermde functies aanwezig zijn en verstoring niet voorkomen kan worden, moet u daarvoor een

ontheffing van de Wet natuurbescherming aanvragen. U kunt die aanvraag indienen via het
omgevingsloket, bij Omgevingsdienst Noord-Holland Noord.
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Beoordeling van de aanvraag
Kap van de bomen en struiken is nodig in verband met de verwijdering van de toplaag van het
terrein, als voorbereiding op een nieuwe inrichting van het terrein. De werkzaamheden moeten
buiten het broedseizoen plaatsvinden. Het belang van de uitvoering wegen wij af tegen het belang
van het behoud van de bomen voor de omgeving. Daarbij toetsen we de waarden van de bomen aan
artikel4:13, tweede lid, van de APV:
- de bomen hebben geen bijzondere waarden;
- in de afgelopen 30 jaar zijn de bomen naast de wal door de slechte bodemomstandigheden

minimaal gegroeid. ln normale omstandigheden zouden hier na ruim 30 jaar al redelijk volwassen
bomen moeten hebben gestaan;

- gelet hierop zijn wij van oordeel dat het belang van de planvorming voor het gebied bij
verwijdering van de bomen zwaarder weegt dan het belang van de omgeving bij het behoud van
de bomen.

Herplantplicht
Herplant is nodig. De omvang, plaats en aantal is afhankelijk van de herinrichting van het terrein.
Daarom verbinden wij aan deze vergunning de voonruaarde dat uiterlijk binnen vier weken na
gereedkomen van het herinrichtingsplan, een herbeplantingsplan wordt ingediend. Voor uitvoering
van het herbeplantingsplan is goedkeuring door of namens het college vereist.

Voorschriften en beperkingen

1. Uitgestelde werking:
U mag pas kappen vanafzes weken na verzenddatum van deze vergunning. Binnen deze zes
weken kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar maken tegen ons besluit. Dan moet u

wachten met kappen totdat op het bezwaar is beslist. U mag dan pas kappen als het bezwaar is
afgewezen. lndien en voor zover een belanghebbende een voorlopige voorziening vraagt aan de
bestuursrechter, moet u wachten totdat de rechter uitspraak doet.

2. Natuurbescherming:

U mag niet kappen of snoeien in het vogelbroedseizoen (tussen 15 maart en 15 juli).
Voordat u de vergunning uitvoert, moet u de bomen (laten) onderzoeken op nesten of
rustplaatsen. De wet verbiedt beschermde diersoorten te doden en om rust- of verblijfplaatsen
van beschermde planten- en diersoorten opzettelijk te verstoren of te vernielen.

3. Eigendom:

U mag van deze vergunning alleen gebruik maken met toestemming van de zakelijk gerechtigden
van de bomen (bijvoorbeeld de eigenaar).

4. Geldigheidsduur:
De vergunning vervalt als u niet kapt binnen een jaar nadat de vergunning onherroepelijk is
geworden. Een vergunning is onherroepelijk als hiertegen geen bezwaar of (hoger) beroep meer
mogelijk is.

5. Ziekten en plagen:

Het is verboden gevelde iepen of delen daarvan te hebben of te vervoeren. Uitzondering geldt
voor geheel ontschorst iepenhout en iepenhout met een doorsnede kleiner dan 4 centimeter.
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Wij brengen u leges in rekening
Dit zijn kosten (€300,00) voor het behandelen van deze omgevingsvergunning. U krijgt hiervoor een

aanslagbiljet.

Met vriendelijke groet,

Namens b en van Bloemendaal,

/ir/ì

mw. M. F

Teamleider I ers, Ondernemers en Vergunningen

Bezwaar

Derde-belanghebbenden kunnen bezwaar maken. Dat geldt ook voor u. Zorgt u ervoor dat u het

bezwaarschrift indient binnen 6 weken na de veaenddatum van deze brief. Daarmee voorkomt u dat
we uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Zorg dat u de juiste informatie in uw bezwaar zet
ln uw bezwaar zet u in elk geval:
. uw naam en adres;
. de datum waarop u uw bezwaar schrijft;
. een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
. de reden en de onderbouwing waarom u het niet eens bent met ons besluit;
. uw handtekening.

U stuurt uw bezwaarschrift op tijd op
Het adres is: College van burgemeester en wethouders

Postbus 201

2050 AE Overveen

Ons besluit blijft geldig totdat we over uw bezwaar hebben bes/rsf

ln spoedeisende gevallen kunt u ook een voorziening vragen bij de rechtbank in Haarlem, nadat u
een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter beslist dan of u moet wachten met uitvoering

van dit besluit. U betaalt griffiekosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige voorziening.

U kunt schriftelijk of digitaal om een voorlopige voorziening vragen:
. Per post: Rechtbank Noord-Holland

Sectie Bestuur

Postbus 1621

2003 BR Haarlem
. Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

U heeft dan een digitale handtekening (DigiD) nodig. De voorwaarden leest u

op de website.

Stuur ook altijd een kopie van uw bezwaar mee.




