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Onderwerp
Ontwerpbesluit

Geachte heer Van der Stroom,
Op 18 september 2020 hebben wij van u een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het
kappen van een walnootboom op het perceel Noordelijke Randmeerdijk te Kampen (kadastrale
aanduiding Kampen, sectie P, nr. 3360). De meidoorn en de andere walnootboom zijn niet
vergunningsplichtig.
Hieronder leest u meer over de behandeling van de aanvraag.
Kennisgeving ontwerpbeschikking
Uw aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken worden op grond van de Algemene
wet bestuursrecht ter inzage gelegd. Dit wordt gecoördineerd door de provincie Gelderland. U kunt
tijdens de periode van ter inzage legging eventuele zienswijzen tegen de ontwerpbeschikking indienen.
Informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met mevrouw E. Diender, telefoonnummer 06 23851882.
Als u belt of ons een schriftelijke reactie stuurt, is het handig om te melden dat uw zaak is ingeschreven
met zaaknummer 0166ESUITE729022020.
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Kampen,

1/7

J. Pekaar
afdelingshoofd Fysieke leefomgeving

Dit document is door de gemeente digitaal vervaardigd en daarom niet van een handtekening voorzien.

ONTWERP- OMGEVINGSVERGUNNING
Ons kenmerk
Datum

0166ESUITE729022020
26 november 2020

Op 18 september 2020 hebben wij een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen
van een walnootboom op het perceel Noordelijke Randmeerdijk te Kampen (kadastrale aanduiding
Kampen, sectie P, nr. 3360).
Ontwerp-besluit
Wij besluiten, gelet op het bepaalde in artikel 2.1 en/of artikel 2.2 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Ons besluit is gebaseerd op de hierna
weergegeven gegevens, de aangehechte motivering en voorschriften, welke deel uit maken van dit
besluit.
Nr.
1.

Ontvangstdatum
18 september
2020

Omschrijving
5312193_1600434704324_publiceerbar
eaanvraag.pdf

Document nr.
517269611072302

2.

18 september
2020

5312193_1600434704311_papierenform
ulier.pdf

900967562128045

3.

18 september
2020

5312193_1600264300007_Bijlage_4_Na
tuurtoets_Dijkversterking_Noordelijke_R
andmeerdijken-15_juli_2020__definitief.pdf

462547595553397

4.

18 september
2020

5312193_1600264299972_Bijlage_3_Fo
to_te_kappen_bomen.png

797917715463966

5.

18 september
2020

5312193_1600264299940_Bijlage_2_Fo
to_te_kappen_bomen.png

649515546685366

6.

18 september
2020

5312193_1600264299928_Bijlage_1_W
SVV_memo_aanvraag_kapvergunning_
Gemeente_Kampen_2.0.pdf

189970692212050

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en):
het vellen of te doen vellen van een houtopstand (kappen)
Procedure
Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project Dijkverbetering
Noordelijke Randmeerdijk wordt toepassing gegeven aan de provinciale coördinatieregeling op grond
van de Waterwet ( artikel 5.8, Waterwet). Het project vindt zowel in provincie Overijssel als in provincie
Gelderland plaats. Op grond van artikel 5.8, lid 3, Waterwet hebben beide provincies besloten dat
Gedeputeerde staten van de provincie Gelderland de coördinatie van de voorbereiding van de in het
eerste lid bedoelde besluiten voor haar rekening neemt. Dit laat uiteraard de formele bevoegdheden van
Gedeputeerde staten van Overijssel op grond van de Waterwet, Wet Natuurbeschermingswet onverlet.
De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking
van de voor de uitvoering van dit project benodigde besluiten, inclusief de gelegenheid tot het naar voren
brengen van zienswijzen daarop, respectievelijk het indienen van beroep daartegen, op elkaar af te
stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden.

De procedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van kracht. Dit houdt in dat alle
besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en vervolgens als definitief besluit.
De besluiten die nu gecoördineerd worden zijn:
• Projectplan Waterwet WDODelta en Waterschap Vallei en Veluwe (inclusief bijlagen
milieueffectrapportage beoordeling)
• Omgevingsvergunning Monumenten met Bouwen voor de Havensluis (gemeente Elburg)
• Omgevingsvergunning Monumenten met Bouwen voor de Gelderse Sluis (gemeente Oldebroek)
• Omgevingsvergunning Monumenten met Bouwen voor de Eektermerksluis, Bolsmerksluis en
Lummermerksluis (gemeente Oldebroek)
• Omgevingsvergunning Kappen (gemeente Kampen)
• Omgevingsvergunning Afwijken bestemmingsplan (gemeente Kampen)
• Ontheffing Wet Natuurbescherming soortenbescherming (provincie Overijssel)
Gezamenlijke voorbereiding van besluiten
De ontwerpbesluiten benodigd voor de uitvoering van het project Dijkverbetering Noordelijke
Randmeerdijk zijn door betrokken overheden gezamenlijk voorbereid. Voorafgaand aan de ter visie
legging van de ontwerp besluiten heeft er op verschillende momenten informatieverstrekking
plaatsgevonden.
Zienswijzen
Tegen de genoemde ontwerpbesluiten kan eenieder gedurende zes weken, bij voorkeur schriftelijk,
zienswijzen indienen in de periode zoals aangegeven in de kennisgeving. Bij een zienswijze dienen het
zaaknummer 2020-012634 en het specifieke ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, te
worden vermeld.
(Schriftelijke) zienswijzen kunnen in de periode zoals aangegeven in de kennisgeving gestuurd worden
naar de coördinerende instantie:
Gedeputeerde Staten van Gelderland
T.a.v. Programmering
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Wat gebeurt er met de zienswijze (n)?
Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde gezagsinstanties. De
betreffende instanties betrekken de zienswijzen bij het vaststellen van de definitieve besluiten.
Tegelijkertijd met het bekendmaken van de definitieve besluiten wordt iedereen die een zienswijze heeft
ingediend, geïnformeerd over de wijze waarop deze is verwerkt in het definitieve besluit. Dit gebeurt in
een gezamenlijke reactienota.

Uitsluitend een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan later tegen de vaststelling van
die besluiten beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit is niet
vereist als het redelijkerwijs niet mogelijk was een zienswijze in te dienen, bijvoorbeeld als het definitieve
besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit gewijzigd wordt vastgesteld.
Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Ingevolge artikel 1.6a van de crisis- en
herstelwet kunnen na afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen
nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd.

Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Kampen,

J. Pekaar
afdelingshoofd Fysieke leefomgeving

Dit document is door de gemeente digitaal vervaardigd en daarom niet van een handtekening voorzien.

Bijlagen:
voorschriften
motivering

ONTWERP- OMGEVINGSVERGUNNING BIJLAGE
Ons kenmerk
Datum

0166ESUITE729022020
26 november 2020

Voorschriften
1.
Nr.
1.

Vellen van een houtopstand
Deel
Herplant

Uitvoering
Op grond van artikel 4.3.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening
verbinden wij aan deze vergunning het voorschrift dat herplant
plaatsvindt op het perceel Noordelijke Randmeerdijk te Kampen van:
3 bomen
Maat: 18-20
Locatie: op het erf en op basis van een erfinrichtingsplan die
goedgekeurd moet zijn door de gemeente.

2.

Termijn herplant

De uiterste datum van herplant is een jaar na het vellen van de
houtopstand.

3.

Beperkte
geldigheidsduur

De verleende omgevingsvergunning voor het vellen van een
houtopstand vervalt van rechtswege, indien van deze vergunning niet
binnen één jaar na het onherroepelijk zijn van de vergunning gebruik
is gemaakt.

4.

Toestemming
grondeigenaar

Wanneer u niet de eigenaar bent van het perceel waarop de te kappen
bomen staan dan heeft u schriftelijke toestemming van de eigenaar
nodig voordat u de bomen mag kappen.

Motiveringen
Overwegingen horend bij vellen of doen vellen van houtopstand (art. 2.2, lid 1, sub g Wabo)
De aanvraag is getoetst aan artikel 2.18 Wabo in combinatie met de bepalingen van Hoofdstuk 4,
afdeling 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Een aanvraag om vergunning voor het vellen van een houtopstand kan worden geweigerd op grond van
respectievelijk de natuurwaarde, de landschappelijke waarde, de cultuurhistorische waarde, de waarde
voor stads- en dorpsschoon, de beeldbepalende waarde of de waarde voor de leefbaarheid van de
betreffende houtopstand.
De weigeringsgronden als genoemd in artikel 4.3.3.A van de Algemene Plaatselijke Verordening zijn
(deels) van toepassing op uw aanvraag. Echter het kappen van de boom is noodzakelijk in verband met
ophoging van de dijk.
Er is daarom besloten de omgevingsvergunning voor de activiteit ‘het vellen van een houtopstand’ te
verlenen.
Geadviseerd is om in dit geval wel herplantplicht op te leggen, waarvoor wordt verwezen naar de
voorschriften.
Werkzaamheden tijdens broedseizoen
Wij wijzen u op de bepalingen zoals weergegeven in de Wet natuurbescherming. Hierin is onder meer
aangegeven dat werkzaamheden tijdens het broedseizoen niet mogelijk zijn als in of vlakbij het gebied
waar de werkzaamheden plaatsvinden, een beschermde vogelsoort aan het broeden is, of er een
jaarrond beschermd nest zit en deze wordt vernield of verstoord. Er kan ook sprake zijn van een vaste
rust- of verblijfsplaats van een beschermde plant- of diersoort. In dat laatste geval heeft u mogelijk een
ontheffing nodig.
Wij raden u aan om, voordat de werkzaamheden starten, hierop voorzorgsmaatregelen te treffen. Voor
meer informatie zie http://www.overijssel.nl/loket. Voor contact met de provincie Overijssel mail naar
meldpunt@overijssel.nl of bel Overijssel Loket via 038 499 88 99.
De aanvrager heeft aangegeven dat in dit geval geen jaarrond beschermde nesten worden vernield of
verstoord. Wel is een ontheffing op grond van de Wet Natuurbescherming aangevraagd/verleend voor de
egel.

