Omgevingsvergunning
Zaaknummer 1757662
1. Inleiding
Op 8 september 2020 hebben wij uw aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het kappen
van twee bomen i.v.m. schaduwwerking op het perceel ter hoogte van Oranjelaan 134 en 140 in Rijnsburg
bestaande uit het volgende onderdeel:
 Kappen (art. 2.2 lid 1g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo))
2. Procedureel
2.1 Bevoegd gezag
Gelet op de projectomschrijving en op artikel 2.4 van de Wabo zijn wij in dit geval het bevoegde gezag om op
de aanvraag te beslissen.
2.2 Ontvankelijkheid
Wij hebben de aanvraag getoetst aan de indieningsvereisten van de Regeling omgevingsrecht (Mor). Daarbij
is gebleken dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de
activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is daarom ontvankelijk.
2.3 Voorbereidingsprocedure
Wij hebben dit besluit voorbereid overeenkomstig de reguliere voorbereidingsprocedure als bedoeld in
paragraaf 3.2 van de Wabo.
3 Besluit
Gelet op artikel 2.1 van de Wabo besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende
activiteit:
 Kappen (art. 2.2 lid 1g van de Wabo)
Wij verlenen de omgevingsvergunning overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte stukken:
1. Aanvraagformulier;
2. Bezonningsrapport;
3. Inventarisatie-rapport 1;
4. Inventarisatie-rapport 2.
Overwegingen en voorschriften
In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage I zijn de op de activiteit betrekking
hebbende overwegingen opgenomen. In de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bijlage II
zijn de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften opgenomen. Deze bijlagen maken deel uit van
de omgevingsvergunning.

gemeente Katwijk: Koningin Julianalaan 3, 2224 EW Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk, website: www.katwijk.nl,
(T) 071 - 406 5000, (F) 071 - 406 5065, IBAN: NL13BNGH0285120271, BIC: BNGHNL2G, KvK: 27.37.09.56
Op alle opdrachten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, die zijn te raadplegen op www.katwijk.nl en www.overheid.nl.
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Katwijk, 1 oktober 2020
Hoogachtend,
Namens burgemeester en wethouders van Katwijk,

Mr Drs C.M.C Vrolijk
Clustermanager VTH

Verweermogelijkheden
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de verzenddatum bezwaar worden gemaakt bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk, postbus 589, 2220 AN Katwijk.
Het bezwaarschrift dient te voldoen aan een aantal voorschriften: het dient te worden ondertekend en bevat
ten minste de naam en adres van de indiener, een dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen
het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend. Kijk hiervoor op www.katwijk.nl.
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is verstreken.
Ingeval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Den Haag, postbus 20302, 2500 EH
Den Haag.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Wanneer een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat
op dat verzoek is beslist.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven.
Digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is ook mogelijk via
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. De indiener moet wel beschikken over een elektronische
handtekening (DigiD).
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BIJLAGE I
Het volgende onderdeel hoort bij en maakt deel uit van de omgevingsvergunning met zaaknummer 1757662,
voor het kappen van twee bomen i.v.m. schaduwwerking op het perceel ter hoogte van Oranjelaan 134 en
140 in Rijnsburg.
Het vellen of doen vellen van een houtopstand
1. Toetsingsgronden
Op grond van artikel 4:12 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Katwijk (hierna: de APV),
gelezen in samenhang met artikel 2.18 van de Wabo, kan de omgevingsvergunning voor deze activiteit
worden geweigerd:
a. ingeval van registratie door burgemeester en wethouders als waardevolle of monumentale boom;
b. als de houtopstand onderdeel is van de hoofdgroenstructuur;
c. op grond van de natuurwaarde van de houtopstand;
d. op grond van de landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand;
e. op grond van de waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
f. de cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
g. de waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.
Registratie
De betreffende houtopstand is niet geregistreerd als waardevolle of monumentale boom.
Hoofdgroenstructuur
De betreffende houtopstand is geen onderdeel van de hoofdgroenstructuur.
Natuurwaarden
Er is geen sprake van een zodanige aantasting van de natuurwaarde van de houtopstand, dat om die reden
de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.
Landschappelijke en beeldbepalende waarde
Er is geen sprake van een zodanige landschappelijke en beeldbepalende waarde van de houtopstand, dat om
die reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.
Stads- en dorpsschoon
Er is geen sprake van een zodanige waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon, dat om die
reden de aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.
Cultuurhistorische waarde
Er is geen sprake van cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
Leefbaarheid
Er is geen sprake van zodanige waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand, dat om die reden de
aangevraagde omgevingsvergunning voor deze activiteit zou moeten worden geweigerd.
In bijlage II zijn de aan de omgevingsvergunning voor deze activiteit verbonden voorschriften opgenomen.
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BIJLAGE II
Aan de omgevingsvergunning met zaaknummer 1757662, verleend voor het kappen van twee bomen i.v.m.
schaduwwerking op het perceel ter hoogte van Oranjelaan 134 en 140 in Rijnsburg zijn de volgende, daarvan
deel uitmakende, voorschriften verbonden.
Het vellen of doen vellen van een houtopstand
Aan deze omgevingsvergunning is op grond van artikel 4:11, lid 4 van de APV het volgende voorschrift
verbonden:
 U dient te herplanten. De aanplant betreft één boom van de 2e of 3e grootte en de soort Ulmus ‘Frontier’
of Tetradium daniellii.
 Aanplant dient voor eind december 2021.
Bij het vellen of doen vellen van houtopstanden dient u tevens rekening te houden met de Wet
natuurbescherming. Daarin is bepaald dat vogelnesten niet mogen worden verstoord. Gelet hierop
adviseren wij u om de houtopstand niet te vellen of te doen vellen tussen 15 maart en 1 september.

