Aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01

Aanvraaggegevens
Algemeen
Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.
Aanvraagnummer

5874339

Aanvraagnaam

Kapaanvraag monumentale beuk Schelpkade

Uw referentiecode

-

Ingediend op

-

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Monumentale beuk is dood en wordt gekapt ,na het kappen
wordt er een nieuwe beuk geplant van de maat 30/35

Gefaseerd

Nee

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Kappen
• Kappen
Bijlagen
Kosten
Nawoord en ondertekening

Datum: 3 maart 2021 08:44

Aanvraagnummer: 5874339

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Aanvrager bedrijf
1

2

Bedrijf

Identificatienummer gemeente

0518

(Statutaire) naam

Gemeente Den Haag

Handelsnaam

-

Contactpersoon

Geslacht

3

4

Man
Vrouw

Voorletters

A.M

Voorvoegsels

-

Achternaam

Harteveld

Functie

Groenbeheerder

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

2511BT

Huisnummer

70

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Spui

Woonplaats

's-Gravenhage

Correspondentieadres

Adres

Spui 70
2511BT 's-Gravenhage

5

Datum: 3 maart 2021 08:44

Contactgegevens

Telefoonnummer

0623023722

Faxnummer

-

E-mailadres

tonharteveld@denhaag.nl

Aanvraagnummer: 5874339

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Locatie
1

Adres

Postcode

2514KB

Huisnummer

42

Huisletter

B

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Schelpkade

Plaatsnaam

's-Gravenhage

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
2

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

3

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Toelichting

Eventuele toelichting op locatie

Datum: 3 maart 2021 08:44

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 5874339

Tegenover huisnummer 42b op de Schelpkade

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Kappen
1

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

2

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?

1

Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.

Fagus sylvatica 'Rotundifolia'

Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.

zie bijlage

Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.

Zie Bijlage

Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.

boom wordt herplant in de maat 30/35

Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

Boom kappen en herplanten in het komende plantseizoen

Gemeentespecifieke vragen

Heeft U de vergunningcheck
gedaan?

Ja
Nee

Heeft U de diameter van de
houtopstand opgegeven?

Ja
Nee

Betreft het een Haagse
monumentale boom?

Ja
Nee

Wat is/zijn de reden(en) voor het
kappen van de boom of bomen?

Datum: 3 maart 2021 08:44

Kappen
Anders

boom is dood en heeft zwammen

Heeft u een situatietekening en 3
foto's toegevoegd?

Ja
Nee

Heeft u de schriftelijke
toestemming van de eigenaar als
bijlage toegevoegd?

Ja
Nee

Beschikt u voorts nog over
gegevens en bescheiden die voor
de beslissing op de aanvraag nodig
zijn?

Ja
Nee

Weet u dat u in Den Haag niet mag
kappen tijdens het broedseizoen?

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 5874339

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Vink hieronder de
aanvraagreden(en) aan die
gebruikt gaan worden bij publicatie

Datum: 3 maart 2021 08:44

Boom is dood en heeft zwammen welke hem gevaarlijk
maakt in de openbare ruimte

Wilt u kappen in verband met
voorgenomen bouwactiviteiten?

Ja
Nee

Wilt u kappen in verband met een
voorgenomen herinrichting?

Ja
Nee

Wordt het bomenbestand
uitgedund in verband met de
instandhouding van overige
bomen?

Ja
Nee

Is de boom ziek?

Ja
Nee

Is het een dode of slechte boom?

Ja
Nee

Is er schade veroorzaakt door de
boom/bomen?

Ja
Nee

Heeft u overlast van de boom/
bomen?

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 5874339

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Toelichting Kappen
1

Kappen
Om hoeveel houtopstanden gaat het?
- Een houtopstand kan een boom of struik, maar ook hakhout of een houtwal zijn.
Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.
- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.
Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.
- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.
Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.
- De diameter bepaalt u door de omtrek te meten in centimeter en dit getal te delen door 3,14.
Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.
Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van
herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.
- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

2

Gemeentespecifieke vragen
Heeft U de vergunningcheck gedaan?
- Mogelijk valt uw voornemen binnen de gemeentelijke vrijstellingsregels en heeft u geen vergunning nodig.
Heeft U de diameter van de houtopstand opgegeven?
- De diameter kunt u globaal bepalen door de gemeten omtrek van de stam (op 1,30 m boven het maaiveld) te delen door 3,14.
Betreft het een Haagse monumentale boom?
- Heeft uw aanvraag betrekking op een officiële door de Haagse gemeenteraad aangewezen monumentale boom?
http://www.denhaag.nl/bomen
Wat is/zijn de reden(en) voor het kappen van de boom of bomen?
- De reden voor het kappen van de boom of bomen is belangrijk, omdat dit een afweging vormt voor de beslissing. Er kunnen
ook meerdere redenen zijn, vermeldt die dan. Mochten omwonenden overlast hebben van uw boom, vermeldt dit dan op het
aanvraagformulier.
Heeft u een situatietekening en 3 foto's toegevoegd?
- Als bijlage dient u een situatietekening en inimaal 3 foto's per houtopstand toe te voegen. Ten minste 2 foto's moeten een
beeld van de houtopstand in zijn omgeving geven. Duidelijk moet blijkenwaar de houtopstand zich bevindt (voor-, zij-, of
achtertuin) en om welk soort en diameter het gaat. Veelal kan aan ed hand van de foto's een afweging worden gemaakt. Het is
van belang dat de foto's uw reden voor het kappen duidelijk in beeld brengen.
Heeft u de schriftelijke toestemming van de eigenaar als bijlage toegevoegd?
- Geldt alleen indien u zelf niet de eigenaar bent van de houtopstand of het terrein.
Beschikt u voorts nog over gegevens en bescheiden die voor de beslissing op de aanvraag nodig zijn?
- Bijvoorbeeld een bouwvergunning, onderzoeksrapport naar de gezondheid van de houtopstand, een onderzoeksrapport i.v.m.
schade die de houtopstand veroorzaakt of een raadsbesluit bij een herinrichting van de openbare ruimte.
Weet u dat u in Den Haag niet mag kappen tijdens het broedseizoen?
- Als u een vergunning heeft gekregen, mag u hiermee (na het verstrijken van de bezwaartermijn) niet altijd direct overgaan tot
het kappen e.d. van de houtopstand. Om de natuurwaarden te beschermen mag u in Den Haag geen gebruik maken van de
vergunning in de periode vanaf 15 maart t/m 15 juli. Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn dan kunt u de reden daarvoor aangeven,
maar die reden moet wel zwaarwegend zijn.
Vink hieronder de aanvraagreden(en) aan die gebruikt gaan worden bij publicatie
- Iedere kapaanvraag wordt openbaar gemaakt. Uw reden voor het kappen wordt daarbij vermeld.
Wilt u kappen in verband met voorgenomen bouwactiviteiten?
- Indien u meerdere bomen heeft aangevraagd en minimaal één boom voldoet dan kunt u hier "Ja" invullen.
Wilt u kappen in verband met een voorgenomen herinrichting?
- Indien u meerdere bomen heeft aangevraagd en minimaal één boom voldoet dan kunt u hier "Ja" invullen.
Wordt het bomenbestand uitgedund in verband met de instandhouding van overige bomen?
- Indien u meerdere bomen heeft aangevraagd en minimaal één boom voldoet dan kunt u hier "Ja" invullen.
Is de boom ziek?
- Indien u meerdere bomen heeft aangevraagd en minimaal één boom voldoet dan kunt u hier "Ja" invullen.

Datum: 3 maart 2021 08:44

Aanvraagnummer: 5874339

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Is het een dode of slechte boom?
- Indien u meerdere bomen heeft aangevraagd en minimaal één boom voldoet dan kunt u hier "Ja" invullen.
Heeft u overlast van de boom/bomen?
- Indien u meerdere bomen heeft aangevraagd en minimaal één boom voldoet dan kunt u hier "Ja" invullen.

Datum: 3 maart 2021 08:44

Aanvraagnummer: 5874339

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Bijlagen
Formele bijlagen

Datum: 3 maart 2021 08:44

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

ge_monumentale_beuk_op_de_Schelpkade_pdf

Bijlage monumentale
beuk op de
Schelpkade.pdf

Situatietekening kappen
Gegevens houtopstanden

Aanvraagnummer: 5874339

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag

Datum
ingediend

Status
document
Concept

Pagina 8 van 11

Kosten
Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

Datum: 3 maart 2021 08:44

Aanvraagnummer: 5874339

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Nawoord en ondertekening
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet
Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn
Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet

Ja
Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in
De volgende bijlagen dien ik niet in

compleet zijn

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.
Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om persoonsen adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

Ja
Nee

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde

Handtekening aanvrager

bent

Datum
Handtekening

Handtekening gemachtigde
Datum
Handtekening

Datum: 3 maart 2021 08:44

Aanvraagnummer: 5874339

Bevoegd gezag: Gemeente Den Haag
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Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar
onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld
voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.
Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Datum: 3 maart 2021 08:44

Naam:

Gemeente Den Haag

Bezoekadres:

Spui 70, 2511 BT, Den Haag

Postadres:

Postbus 12655, 2500 DP, Den Haag

Telefoonnummer:

14070

E-mailadres:

oloaanvraag@denhaag.nl

Website:

www.denhaag.nl

Contactpersoon:

Centrale Intake

Aanvraagnummer: 5874339
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Adres

Boom nummer

Monumentaal nummer

locatie

diameter

Omtrek

Soort

Reden tot kappen

Schelpkade

39

o4501

t/o 42b

180

565,2

Fagus sylvatica 'Rotundifolia'

dood /zwammen

Postcode

2514kb

Herplant

Nesten

Holte

Foto

Quick scan

Soort van de herplant

Maat herplant

Rapport

ja

geen

geen

ja

ja

Fagus sylvatica 'Rotundifolia'

30/35

ja

D-formulier v3.3

Schelpkade
Postcode:

2514KB

Boomnummer:

39

Mon. nummer:

o4501

Boomsoort:

beuk

Latijnse naam:

Fagus sylvatica 'Rotundifolia'

Coordinaten:

81008,608

456057,087
Omtrek:

Meerstammig 3 X 110 cm 1 x
180 cm

Locatie kenmerk:

t/o huisnr 42a.

Controle datum:
BVC risicocategorie:

1-3-2021
D

Omschrijving geconstateerde afwijking(en):

Stam: zwam/vraat.Algemeen boom is dood.

Vleermuizen: Geen.

Nesten:

maatregel:
urgentie:
omschrijving:

Rooien
<3 maanden

maatregel:
urgentie:
omschrijving:

Onderzoek: handmatig
Korsthoutskoolzwam

BVC

Geen.

Groenbedrijf Den Haag
Afdeling Onderzoek & Advies

Boom 39 Schelpkade
Fagus sylvatica
'Rotundifolia'

Boom 39 Schelpkade

Boom 39 Schelpkade
Fagus sylvatica
'Rotundifolia'

Boom 39 Schelpkade

Boom 39 Schelpkade

