Gemeente Ede
De heer D.J. van de Beek
Asakkerweg 8
6718 ZG EDE

Rectificatie (wijzigingen vetgedrukt en cursief)
Onderwerp

Datum

Omgevingsvergunning

30 oktober 2019
Ons kenmerk

2019W1832

Geachte heer Van de Beek,

Nummer omgevingsloket

4577011

Op 31 juli 2019 heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd voor het
kappen van 288 bomen op het perceel Klinkenbergerweg Parklaan knooppunt 4B/5 in Ede, kadastraal bekend gemeente Ede, sectie C nummer
2647.

Behandeld door

A.G.J. Polman
088 - 116 99 10
a.polman@oddevallei.nl
Afschrift aan

Besluit
Wij verlenen u de gevraagde omgevingsvergunning voor de activiteit:
- uitvoeren van een werk of werkzaamheden
- houtopstand vellen of doen vellen

Indieners zienswijzen (afz.
brieven)

Bijlagen

– diverse

De gewaarmerkte stukken en bijlagen maken deel uit van deze vergunning.
Daarnaast verbinden wij voorschriften aan deze vergunning, waaraan u zich
moet houden. U vindt deze in bijlage 1. Houd bij de uitvoering van uw plan
ook rekening met de aandachtspunten uit bijlage 2.
Aanvraag gedeeltelijk ingetrokken
In uw mail van 10 oktober 2019 heeft u uw aanvraag voor vijf Amerikaanse
eiken (nr. 113, 115 en 122 t/m 124) ingetrokken.
Procedure
Wij hebben de procedure gevolgd die is beschreven in artikel 3.7 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Uw aanvraag is getoetst aan
de Wabo, het Besluit omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht.
Waaraan is uw aanvraag getoetst?
Op basis van artikel 2.2 lid 1 onder g van de Wabo en artikel 4:11b van de
Algemene plaatselijke verordening Ede (Apv) is het verboden om zonder
omgevingsvergunning een houtopstand te vellen of te doen vellen.
De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.18 van de Wabo en
artikel 4:11c van de Apv. De toetsingscriteria zijn verder uitgewerkt in het
bomenbeleidsplan (Nadere regel vellen houtopstanden Ede en de Beleidsregel
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vellen en herplanten houtopstanden).
Beoordeling activiteit: Uitvoeren van werk of werkzaamheden
Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub b van de Wabo is het verboden om zonder
omgevingsvergunning een werk of werkzaamheden uit te voeren.
De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.11 van de Wabo en
in artikel 6 van het bestemmingsplan ‘Ede, Kazerneterreinen’. De
omgevingsvergunning kan slechts in de volgende gevallen worden verleend
als de landschappelijke waarde en kwaliteiten niet onevenredig worden
aangetast.
De 6 ruwe berken (nr.136, 137, 139, 192, 212, 234) , 8 acacia’s (nr.125 t/m
129 en 134, 135 en 138) , 87 douglassparren (nr. 198 t/m 211, 213 t/m 233,
235 t/m 243, 269 t/m 274, 276, 278 t/m 290, 292 t/m 314), 2 vogelkers (nr.
185 en 234), 5 zomereiken (nr. 318, 321, 323, 325 en 326), 5 Amerikaanse
eiken (nr. 121, 125 t/m 130) en 7 zachte berken (nr.131 t/m 133, 186 t/m
189) vallen volgens het bestemmingsplan onder een natuur- of
landschapselement. Het kappen van deze 120 bomen is hierdoor
vergunningplichtig voor de activiteit ‘een werk of werkzaamheden uitvoeren’.
Met het kappen van de 120 bomen wordt geen onevenredige afbreuk wordt
gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de in de
bestemmingsomschrijving genoemde waarden.
Door middel van een herplantplicht worden de gekapte bomen
gecompenseerd.
Er worden 96 bomen volgens het definitief ontwerp inrichtingsplan van d.d. 9
april 2019 herplant om de natuur- en landschapselementen genoemd in het
bestemmingsplan ‘Ede, Kazerneterreinen’ te herstellen. Uw aanvraag voldoet
aan de criteria.
Vergunningvrij voor de activiteit ‘houtopstand vellen of doen vellen’
Tijdens de beoordeling van uw aanvraag hebben wij geconstateerd dat van
de bomen waarvoor vergunning is aangevraagd 125 bomen een stamomtrek
hebben van minder of gelijk aan 80 cm gemeten op 1.3 meter vanaf het
maaiveld. Voor het kappen van deze 125 bomen is geen vergunning nodig.
Beoordeling activiteit: Houtopstand vellen of doen vellen
Op basis van artikel 2.2 lid 1 onder g van de Wabo en artikel 4:11b van de
Algemene plaatselijke verordening Ede (Apv) is het verboden om zonder
omgevingsvergunning een houtopstand te vellen of te doen vellen.
De toetsingscriteria voor deze activiteit staan in artikel 2.18 van de Wabo en
artikel 4:11c van de Apv. De toetsingscriteria zijn verder uitgewerkt in het
bomenbeleidsplan gemeente Ede. (Nadere regel vellen houtopstanden Ede en
de Beleidsregel vellen en herplanten houtopstanden)
Toetsing aan het beleid
De habitus van 31 zomereiken (nr.2 t/m 7, 12 t/m 15, 18, 21 22 t/m 25, 27
t/m 31, 33, 43, 50, 318, 321, 323, 325 t/m 328), 4 trompetbomen (nr. 46,
47, 48, 56), 6 zachte berken (nr. 49, 132, 133, 153, 154, 180), 59
douglassparren (nr. 41, 71 t/m 74, 76 t/m 86, 148, 174, 176, 202, 203, 209,
214 t/m 216, 218, 226 t/m 228, 231, 236 en 237, 241, 243 t/m 246, 251
t/m 253, 255, 258 t/m 261, 264, 273 t/m 276, 290, 292, 296, 299, 303,
307, 309 en 310, 312), 4 paardenkastanjes (nr. 87, 88, 91, 103), 12
Chamaecyparissen (nr. 158 t/m 164, 169 t/m 172, 182), 9 ruwe berken (nr.
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65, 99, 139, 140, 150, 183, 190, 192, 212), 2 linden (nr. 92 en 93), 4
Noorse esdoorns (nr.44, 51, 52, 94), 2 hulstbomen (nr. 40 en 70), 7
Amerikaanse eiken (nr.42, 116, 118 en 119, 121, 130, 324),1 Italiaanse
populier (nr. 53), 1 sierkers (nr. 95), 11 acacia’s (nr.96, 97, 126, 128, 134,
135, 138, 145, 146, 147, 149), 1 Servische spar (nr. 55), 2 gewone esdoorns
(nr. 108 en 166) en 2 beuken (nr. 117 en 120) = totaal 158 bomen is
karakteristiek voor de soort. De bomen kunnen zich gelet op de soort en de
standplaats handhaven als waardevolle of monumentale boom. De geschatte
leeftijd is variërend tussen de 40 en ouder dan 80 jaar. De bomen zijn
beeldbepalend voor het karakter van de omgeving en hebben ruimtelijke
betekenis. De monumentale bomen bezitten monumentale waarde er uit
bestaande dat de bomen een in de gemeente Ede zeldzame hoge
leeftijdsklasse hebben. De bomen hebben een uitzonderlijke hoogte en dikte.
De bomen vallen onder het beleid voor waardevolle bomen (jonger dan 80
jaar) of monumentale bomen (ouder dan 80 jaar) en maken deel uit van de
hoofd- of wijkgroenstructuur. Het kappen van deze 158 bomen is hierdoor
vergunningplichtig.
Monumentale bomen verdienen een hoge mate van bescherming en mogen
slechts gekapt worden, indien hiervoor een (vergaande) noodzaak is
aangetoond. Waardevolle bomen kunnen uitgroeien tot monumentale bomen
en verdienen een hogere mate van bescherming. Waardevolle bomen mogen
slechts gekapt worden, indien hiervoor een (vergaande) noodzaak is
aangetoond. In de hoofdgroenstructuur staan bomen die belangrijk zijn voor
de identiteit van de omgeving. Zij vormen gezamenlijk een belangrijk
onderdeel van de ecologische infrastructuur.
Overweging
De bomen hebben een slechte conditie of staan in de weg bij activiteiten die
niet kunnen worden uitgevoerd zonder de bomen te verwijderen en waarvoor
een aanvraag voor een omgevingsvergunning (2019W1865) is ingediend en
verleend. Er is voldoende reden om de vergunning te verlenen.
Eén trompetboom (nr. 56) en de douglassen (nr. 209, 216 en 218) kunnen
mogelijk behouden blijven. Twee linden (nr. 92 en 93) en 1 esdoorn (nr. 94)
zullen mogelijk worden verplant.
Herplantplicht
Omdat de te kappen 158 bomen essentieel zijn voor de hoofd- en
wijkgroenstructuur en vallen onder het beleid voor waardevolle of
monumentale bomen wordt conform de Beleidsregel vellen en herplanten
houtopstanden in de voorschriften een herplantplicht opgenomen.
Volgens het geldende beleid dient na het kappen van een boom het verlies
aan groen te worden gecompenseerd door het planten van één boom van
dezelfde soort in de directe omgeving of op hetzelfde perceel van de gekapte
boom. In de voorschriften wordt een herplantplicht opgenomen.
Ecologie
Soortbescherming
Uit de ecologische onderzoeken die in 2012, 2015 en 2018 zijn uitgevoerd blijkt
dat er in de huidige situatie geen beschermde soorten aanwezig zijn in het
plangebied. Uit een recente controle in het kader van de zorgplicht is gebleken
dat er zich recent een buizerd heeft gevestigd in het tracé van de parklaan
waar bomen zullen worden gekapt. Hier is reeds separaat een ontheffing
aangevraagd bij de Provincie Gelderland.
Overige beschermde soorten worden niet meer verwacht aangezien er
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uitgebreid ecologische onderzoek heeft plaatsgevonden. Wel is de algemene
zorgplicht vanuit de Wet natuurbescherming van kracht. Er zal daarom vooraf
aan de kap nog een ecologische inspectie moeten plaatsvinden. Daarnaast zal
er een ecologisch werkprotocol worden opgesteld waarin wordt aangegeven
onder welke voorwaarden en in welke periode de werkzaamheden kunnen
plaatsvinden.
Reacties
Tijdens de behandeling van uw aanvraag zijn er reacties bij ons
binnengekomen. Deze reacties zijn in een bijlage beantwoord en/of weerlegd.
De ingekomen reacties zijn daarmee geen aanleiding om van
vergunningverlening af te zien.
Wij verwijzen kortheidshalve naar genoemde bijlage.
Samenvatting van het besluit
Er is vergunning aangevraagd voor 288 bomen. Voor 125 bomen is op grond
van de APV geen vergunning nodig. Voor 5 bomen is de aanvraag
ingetrokken. De vergunning wordt daarmee verleend voor 158 bomen
Voor de activiteit “werk of werkzaamheden uitvoeren” gaat het om 120
vergunningplichtige bomen. Deze vallen grotendeels samen met de bomen
waarvoor op grond van de APV vergunning wordt verleend. Voor een klein
gaat het om de bomen waarvan is vastgesteld dat zij op grond van de APV
niet vergunningplichtig zijn.
Bekendmaking
Wij maken u erop attent dat dit besluit gepubliceerd wordt op
https://www.overheid.nl/overuwbuurt. Daarnaast wordt dit besluit bekend
gemaakt in de Ede Stad. Dit gebeurt om belanghebbenden te laten weten dat
dit besluit is genomen.
Inwerkingtreding
U mag van deze vergunning pas gebruik maken nadat:
de bezwaartermijn van zes weken voor belanghebbenden is verstreken,
of
als er een verzoek om voorlopige voorziening bij de rechter is ingediend,
dan moet de uitspraak van de voorzieningenrechter worden afgewacht.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van
dit besluit, schriftelijk een bezwaarschrift indienen. Ook u kunt een
bezwaarschrift indienen. In de bijlage kunt u lezen hoe u dat moet doen.
Leges
Voor het behandelen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Het
legesbedrag is berekend volgens de legesverordening van de gemeente Ede
en is als volgt opgebouwd:
het kappen van 163 bomen
Het uitvoeren van werk of werkzaamheden
Totaal bedrag leges

€
€
€

Binnenkort ontvangt u hiervoor een factuur van de gemeente Ede.

3.972,00
182,50
4.154,50
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Vragen?
Als u vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met de heer
A.G.J. Polman via a.polman@oddevallei.nl of 088 - 116 99 10. Wilt u dan zo
vriendelijk zijn om ons kenmerk (2019W1832) te noemen?

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van de gemeente Ede,
namens deze,

R.P. Guldemond
Teammanager Vergunningverlening Omgevingsdienst de Vallei
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Bijlage 1: Voorschriften
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Wij verbinden de volgende voorschriften aan deze vergunning:
1.
De omgevingsvergunning is één jaar geldig vanaf het moment dat
deze omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.
2.
Deze omgevingsvergunning moet op de plaats van de
kapwerkzaamheden aanwezig zijn.
3.
U zorgt ervoor dat door de kapwerkzaamheden de veiligheid van
derden niet in gevaar komt.
4.
Ter vervanging van de gekapte bomen plant u vóór 31 december 2020
totaal 96 bomen in de handelsmaat 18-20 volgens het definitief
ontwerp inrichtingsplan van d.d. 9 april 2019 in de omgeving van
perceel Parklaan – knooppunt 4B/5 te Ede.
5.
De bomen moeten beschikken over een doorgaande top. De te
planten bomen zijn geen knot- of leibomen en hebben geen bolvorm.
De handelsmaat is de omtrek van de stam in centimeters gemeten op
één meter hoogte vanaf het maaiveld.
6.
Als de geplante bomen niet aanslaan, dan plant u vóór 31 december
2021 soortgelijke exemplaren in dezelfde maat.
7.
U houdt de nieuwe beplanting duurzaam in stand.
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Bijlage 2: Algemene informatie en aandachtspunten bij de
omgevingsvergunning
U heeft een omgevingsvergunning gekregen. Voordat u begint met het
uitvoeren van uw plan, is het belangrijk de onderstaande informatie te lezen.
Deze kan namelijk nog van invloed zijn op uw werkzaamheden.
De informatie uit punt 1 is voor elk plan van belang. Informatie onder punt 2
zijn specifieke aanwijzingen, die eventueel ook voor u van belang zijn.
1. Algemeen
Rechten van derden
Door het verlenen van deze vergunning wijzigen de rechten van en
verplichtingen tegenover derden niet. Hieronder kunnen bijvoorbeeld ook de
rechten van uw gemeente of uw buren vallen. Denk bijvoorbeeld aan
eigendomsrechten.
Wijzigen van uw plan
Als u uw plan wilt wijzigen, dan heeft u mogelijk een nieuwe
omgevingsvergunning nodig. In dat geval raden wij u aan om tijdig contact
op te nemen met team Vergunningverlening, telefoonnummer .
2. Andere toestemmingen
Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de vergunde werkzaamheden.
Afhankelijk van uw situatie heeft u mogelijk andere vergunningen nodig of
moet u bepaalde meldingen doen.
Gebruik openbaar gebied
Is het voor de uitvoering van uw plan nodig dat u gebruik maakt van de
openbare weg, waaronder trottoirs, voor het plaatsen, leggen, laten staan,
etc. van bouwmaterialen of machines? In dat geval heeft u mogelijk een
aparte toestemming nodig. Wij adviseren u tijdig contact op te nemen met
uw gemeente.
Waterschap
Vinden uw werkzaamheden in de buurt van een watergang plaats? Dan moet
u daarover overleggen met het betreffende waterschap. Het is namelijk
verboden om zonder toestemming van het waterschap binnen een bepaalde
afstand van een watergang bepaalde werkzaamheden uit te voeren.
Ecologie
Bij het kappen van bomen gelden de bepalingen (soortenbescherming) uit de
Wet natuurbescherming. Als vergunninghouder bent u verantwoordelijk voor
het naleven van deze bepalingen. In de Wet natuurbescherming is onder
andere bepaald dat er geen sprake mag zijn van het verstoren van nesten,
holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren.
Hiertoe worden ook lijnvormige elementen gerekend, zoals bomenrijen die als
vliegroute door beschermde dieren worden gebruikt.
Bij het kappen van bomen, voornamelijk in het broedseizoen van vogels, is
het risico op het verstoren van deze verblijfplaatsen aanzienlijk. Wij
adviseren dan ook geen bomen te kappen in het broedseizoen, dat loopt van
medio maart tot medio september. Indien u er voor kiest om bomen in deze
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periode te kappen, moet een ter zake deskundige[1] te controleren of de Wet
natuurbescherming zich hier niet tegen verzet.
Als er sprake is van kap van bomen in een Natura 2000-gebied moet
gehandeld worden conform de regels ten aanzien van gebiedsbescherming
van de Wet natuurbescherming.

[1]

Onder een ter zake kundige wordt verstaan een persoon die op HBO, dan wel

universitair niveau een opleiding heeft genoten met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie
en/of als ecoloog werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau dat is aangesloten bij het
netwerk Groene Bureaus en/of zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de
soortenbescherming en is aangesloten bij de daarvoor in Nederland bestaande organisaties
(zoals Das en Boom, VZZ, RAVON, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting,
Natuurhistorisch genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, VOFF, SOVON,
etc.).

Pagina

8 van 9

Omgevingsdienst De Vallei

Bijlage 3: Informatie over bezwaar maken

Pagina

9 van 9

Hoe maakt u bezwaar?
Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.
Dit doet u door een brief te schrijven aan:
Gemeente Ede
College van burgemeester en wethouders
Postbus 9022
6710 HK Ede
Op de website van de gemeente, www.ede.nl, vindt u ook of het mogelijk is
om met uw persoonlijke DigiD digitaal bezwaar te maken.
Wat zet u in uw bezwaarschrift?
In uw bezwaarschrift moet het volgende staan:
 uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 de datum van uw brief;
 een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
 het zaaknummer;
 de reden(en) waarom u bezwaar maakt;
 uw handtekening.
Stuur als dit mogelijk is ook een kopie mee van het besluit waartegen u
bezwaar maakt. Als iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, dan
moet u een schriftelijke machtiging meesturen.
Welke termijn heeft u voor het indienen van bezwaar?
U heeft zes weken de tijd om bezwaar te maken. De termijn begint op de dag
na de verzenddatum, zoals vermeld in het besluit. Het bestuursorgaan moet
uw bezwaar voor het einde van de termijn hebben ontvangen. Na ontvangst
van uw bezwaarschrift stuurt het bestuursorgaan u een ontvangstbevestiging
en informeert u over de verdere procedure.
Voorlopige voorziening
Als u bezwaar maakt, heeft dat geen gevolgen voor de geldigheid van het
besluit. Als u dit niet wenselijk vindt, kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank om een voorlopige voorziening vragen. Dat is een tijdelijke
oplossing voor de periode dat uw bezwaarschrift nog in behandeling is. Het
verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u aan:
Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht
De voorzieningenrechter
Postbus 9030
6800 EM Arnhem.
Kosten?
U bent het bestuursorgaan geen bedrag verschuldigd voor het maken van
bezwaar. Voor een voorlopige voorziening betaalt u wel een vergoeding:
griffierecht. De hoogte van dit bedrag kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.
Vragen?
Als u vragen heeft over de bezwaarprocedure, kijkt u dan op de
gemeentelijke website voor meer informatie. Daar vindt u ook de
contactgegevens voor het kunnen stellen van aanvullende vragen.

