AANVRAAG VERGUNNING TOT KAPPEN EN SNOEIEN VAN EEN BOOM (24 MAART 2017).
De aanvraag voor een omgevingsvergunning loopt via Han Schouten (dus niet via het
omgevingsloket!) (han.schouten@kpnmail.nl)
De aanvraag wordt beoordeeld door het bestuur en wordt na fiat in de borden gepubliceerd. Tegelijk
met deze publicatie wordt de aanvraag ingediend bij het omgevingsloket. Het stadsdeel zelf
beoordeelt ook de aanvraag.
Let op! M.i.v. 1 oktober 2016 heeft de gemeente een verplichting tot herplant ingesteld
voor elke boom die wordt geveld. De te planten boom moet een boom van tweede of derde
grootte zijn, resp. van 8 – 15 meter en van 5 – 8 meter.
De volgende gegevens zijn verplicht:
- Jouw naam en tuinadres.
- Aantal en benamingen van de bomen en de reden van de voorgenomen kap/snoei.
- Een situatieschets van de tuin met daarop de boom/bomen aangegeven, in PDF-formaat.
- Duidelijke foto’s van de boom/bomen, in JPG-formaat.
De betreffende boom/bomen markeer je met een roodwit lint, verkrijgbaar op de zittingen.
Een vergunning is nodig
-

voor het vellen van een boom die op 1.30m boven het maaiveld een omtrek heeft van
> 30cm

-

voor het snoeien van meer dan 20% van het kroonvolume van een boom die op 1.30m
boven het maaiveld een omtrek heeft van > 30cm

Het is van 1 april tot 1 oktober niet toegestaan met aggregaten e.d. te werken.
De aanvraagtarieven van de gemeente zijn:
1-5 bomen voor € 122,00, 6-10 bomen voor € 198,00 en 11-25 bomen voor € 250,00. Bij
gemeenschappelijke aanvragen wordt het bedrag (omgerekend per boom) bij de tuinder in rekening
gebracht.
Let op de mogelijkheid van een gemeenschappelijke aanvraag waarmee de legeskosten
gunstiger uit kunnen vallen.
De looptijd van de aanvraag is 14 weken:
-

twee weken - kenbaar maken zienswijze op de gemeentelijke website

-

zes weken - beslissingstermijn gemeente

-

zes weken - indienen bezwaarschrift

De vergunning is geldig tot een jaar na uitgifte.
In alle gevallen zijn de werkzaamheden van het kappen/snoeien en voor het verwijderen van het
gevelde en gesnoeide hout voor rekening van de betreffende tuinder.
N.B. Bij het snoeien moet de vorm van de boom hetzelfde blijven. Dus niet aan een kant snoeien
maar rondom en niet de top verwijderen.
Het kappen of snoeien van een boom waarin een vogel broedt is verboden.
De aanvraagplicht geldt ook voor naaldbomen!

