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 Dossiernummer: DB-15-106  

BEOORDELINGSFORMULIER KAPVERGUNNINGEN 

ALGEMENE GEGEVENS BEOORDELING 

Naam beoordelaar: D. van Zoggel 

 

Datum beoordeling: 05-11-2015 

Naam aanvrager: gem. Den Bosch 

 

Datum aanvraag: 

 
Opmerking aanvraag: 

Rooien 4 bomen (linde) Paardskerkhofweg 14 

(In totaal worden 9 bomen gerooid) 

Locatie houtopstand: 
 

ALGEMENE GEGEVENS HOUTOPSTAND 

Samenstelling houtopstand 

(bomen nummeren volgens nummering situatieschets aanvraag) 

Boomnr Soort (IMAG) Aantal: Stamomtr.- Hoogte (m) Kroond. Conditie: Actie: Waarde: Levens- 

 
  

(cm) 

 

(m) 

   

duur: 

1 Tilia tomentosa 1 160 15-18 14 Verminderd Verwijderen Sfeer Matig (5-10) 

4 Tilia tomentosa 1 124 12-15 8 Sterk verminderd Verwijderen Sfeer Matig (5-10) 

          

          

 

Algemene toelichting houtopstand: Tilia tomentosa in kleine boomspiegels, verhoogd in bestrating. Op minder dan 1 meter gemetselde 

muur. 

 

Toelichting boomwaarde (optioneel):  

DENK BIJ HET BEPALEN VAN DE WAARDE VAN DE HOUTOPSTAND AAN DE WEIGERINGSGRONDEN UIT DE VERORDENING:  

beleidsmatige status (monumentaal – structuur); Sfeer 
beeldkwaliteit (zichtbaarheid en kwaliteit voor de omgeving); Nee 

cultuurhistorische waarden;  Nee 

natuurwaarden; Nee 

waarde ten aanzien van overige functies; Nee 

bijzondere boomwaarden’; Nee 

vitaliteit, levensverwachting en gaafheid. Matig 

NB: bij de beoordeling van de houtopstand wordt door de beoordelaar van R&B 

 geen opname in de zin van  de Flora en Faunawet uitgevoerd.    
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Bezwaren houtopstand 

Gebruik zelfde boomnummers als in voorgaande opsomming 

- Geef aan in welke mate de boom overlast veroorzaakt voor de gebruiker(s) van de omgeving, cq belemmeringen veroorzaakt voor de toekomst cq toekomstige 

ontwikkelingen. Gebruik daarvoor de standaard items. Lukt dat niet gebruik dan de toelichting om een en ander duidelijk te maken. 

Boomnr: Schade/ Opdruk Schade Verkeer- Schaduw Groeiplaats Veiligheid: 

 
letsel: verharding: riool: hinder: woning: 

  
1,4 …. Ja …. …. …. Ja …. 

Toelichting boombezwaren (optioneel):  

Nieuwe inrichting van de rijbaan. Tilia tomentosa stonden gepland in nieuwe herinrichting. De grootte van de boom en de conditie zijn 

echter in 4 gevallen verminderd of sterk verminderd. Bij inpassen van de bomen moet een gedeelte van de kluit worden weggehaald. Dit 

gaat nog meer ten koste van de conditie en stabiliteit. Er is ook onderzocht of de bomen nog verplant konden worden. Dit is gezien de 

wortelopbouw (oppervlakkig) niet mogelijk. Indien de boom in zijn geheel met volledig wortelgestel wordt gelicht om te worden verplant 

dan zijn hier kosten aan verbonden van ongeveer € 30.000,- per stuk. Hierbij wordt ook nog eens geen garantie op aanslaan of groei 

gegeven. Maatschappelijk gezien geen optie. 

3 bomen blijven staan. 4 verwijderd. 

In de Koestraat worden 5 bomen gerooid. Niet kapvergunningsplichtig. 2x Carpinus betulus, 3x Sorbus intermedia. Dit is een herinrichting 

met parkeerplaatsen.  

De boombezwaren zijn NIET weg te nemen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Boom 1 en 4 
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HERPLANTPLICHT 

Een herplantplicht wordt opgelegd ter compensatie van verloren (ic te verliezen) boomwaarden. Herplantplichten worden in principe alleen opgelegd als we de vergunningen 
eigenlijk willen weigeren. Door het compenseren van de boomwaarde geven we de doorslag om toch tot verlening over te kunnen gaan. Indien compensatie op locatie niet 
lukt, dan kan er op een andere locatie herplant worden of kan een financiële bijdrage ter waarde van de houtopstand in het bomenfonds worden gestort (niet bij reguliere 
particuliere aanvragen).  

Voor de verloren houtopstand adviseer ik de volgende herplant op te leggen (indien financieel tbv bomenfonds dat graag aangeven, bomendeskundige berekend de 
waarde) 

Herplantsoort (indicatie): Aanplantmaat Aantal: Locatie: Te realiseren voor (datum) 

Koelreuteria panniculata (ipv tomentosa) 20-25 9 Idem 01-05-2016 

Albizia julibrissin (ipv tomentosa) 18-20 10 Idem 01-05-2016 

  

ADVIES 

Als ik de boomwaarden tegen de boombezwaren afweeg, adviseer ik: 

 kapvergunning te weigeren voor boomnummer(s):           

 kapvergunning te verlenen zonder herplantplicht voor boomnummer(s):        

x kapvergunning te verlenen met herplantplicht voor boomnummer(s):   1,4, 

 kapvergunning te verlenen met compensatie bomenfonds voor boomnummer(s):       

 verplantvergunning te verlenen voor boomnummer(s):          

 

Afweging 

Boomwaarde weegt niet op tegen het boombezwaar, advies is om de vergunning te verlenen. 
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Toelichting: weeg hier de weigeringsgronden voor de vergunning af tegen de argumenten van de aanvrager om de boom te verwijderen. 

LET OP: de verordening gaat uit van weigeren, tenzij. 

 

AANBEVELINGEN - optioneel 

Voorbeelden van aanbeveling: welke maatregelen zijn nodig om overlast te beperken; welke maatregelen zijn nodig om verplanting tot 

een succes te laten worden? Indien uw aanbeveling in de vergunning opgenomen dient te worden dan geeft u expliciet aan dat dit een 

aanvullende voorwaarde is. Bel of mail de afdeling Bouwen dat er aan deze vergunning een aanvullende voorwaarde is gesteld. 

 

Aanbevelingen: De herontwikkeling van de wijk is nog niet gereed. Er komt een park met groen. Hier kunnen nog bomen worden 

gecompenseerd.  

 

KADER BEOORDELING - optioneel 

Intern overleg 

x       Bovenstaand advies is opgesteld met  overleg van collega’s van de afdeling(n) : J. Winter   

 Bovenstaand advies nog doorspreken met collega’s van afdeling:     

 

Algemene opmerkingen 

Algemene opmerkingen aangaande de aanvraag, de beoordeling of aangetroffen of te verwachten situatie:  

In principe zou deze vergunning verleend moeten worden 

 

 

 

 

 

BEVESTIGING 

Bijgaande beoordeling is gezien en goed bevonden door: 

 

x Behandelend ambtenaar:  D. van Zoggel   de datum: 05-11-2015  

 

x Specialist bomen: J. Winter   de datum:05-11-2015  

 

  

 


