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Geachte heer/mevrouw, 

 
 
Wij hebben op 20 juni 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen 
voor het kappen van 12 populieren en het snoeien van 1 es aan de Oude 
Doetinchemseweg nabij nr. 5 te Kilder. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 

20140206.  
 
1. Ontwerpbesluit 
Wij zijn voornemens, gelet op artikel 2.1, 2.2 en 2.10 van de Wet algemene bepalingen  
omgevingsrecht, alsmede gelet op artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening  
Montferland, de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.  
 

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte  
stukken en bijlagen deel uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt  

verleend voor de activiteit kappen. 
 

2. Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is beoordeeld voor 
bovengenoemde activiteiten aan artikel 2.1, juncto 2.10 e.v. van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit 
omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Gebleken is dat uw 
aanvraag voldoet en daarom zijn wij voornemens u de gevraagde omgevingsvergunning 
te verlenen. 
 

3. Voorschriften/overwegingen 
De voorschriften en overwegingen zoals aangegeven in de bijlage horen bij en maken 
onderdeel uit van dit ontwerpbesluit. 

Behandeld door: B. Peters Telefoonnummer: 0316-291663 

Ons kenmerk: 20140206 Behorend bij:  14ink15152 

Uw kenmerk:  Uw brief van:  

Bijlage(n): 
 

  

    

Onderwerp: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning uitgebreide procedure 



 

4. Verklaring van geen bedenkingen. 
Bij het besluit van de gemeenteraad d.d. 27 januari 2011 zijn alle categorieën 
aangewezen op grond waarvan de door de raad af te geven “verklaring van geen 
bedenkingen” ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) achterwege kan blijven.  
Per brief zal de gemeenteraad geïnformeerd worden dat wij besloten hebben toepassing 
te geven aan de uitgebreide voorbereidingsprocedure ten behoeve van het kappen van 

12 populieren en het snoeien van 1 es nabij Oude Doetinchemseweg nr. 5 te Kilder. 
 
5. Overige bijgevoegde documenten 
De volgende documenten maken onderdeel uit van dit ontwerpbesluit: 

 Aanvraag kapvergunning Montferland.pdf (aanvraagformulier en begeleidend 
schrijven); 

 Bijlage 1 – 140617p_dw380_bomen_380_Montferland.pdf (tracekaart); 
 Bijlage 2 bomenlijst.pdf (lijst te kappen bomen); 
 Bijlage 3 machtigingen.pdf (machtigingen). 

 
6. Nog in te dienen gegevens en bescheiden 

- De start van de werkzaamheden waarop de omgevingsvergunning betrekking heeft. 
Wij verzoeken u dit te melden door middel van het bijgevoegde startformulier. 

- Uiterlijk op de dag van beëindiging van de werkzaamheden waarop de 
omgevingsvergunning betrekking heeft wordt het einde van die werkzaamheden bij 
het bouwtoezicht gemeld. Wij verzoeken u dit te melden door middel van het 
bijgevoegde gereedmeldingsformulier. 

 

7. Zienswijzen 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV 
Postbus 23 
2290 AA Wateringen 
 
 

Burgemeester en wethouders van Montferland,  
namens dezen,  
Sectorhoofd Beleid,  
  
  
  

M.J.J. Wagener 

 
 
 



 

Bijlage behorende bij het voornemen om omgevingsvergunning te verlenen,         
registratienummer 20140206.  
 
 
Procedure 
In artikel 20a, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de 
besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van 

de Wet ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de 
besluiten die nodig zijn voor hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV 
gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door de 
minister van Economische Zaken (EZ). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van 

artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 

3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing van de bijzondere regels in 
artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro. 
 
Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor hoogspanningsverbinding 
Doetinchem-Wesel 380 kV. Daarom is ook op dit besluit de rijkscoördinatieregeling van 
toepassing. De minister van EZ heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten 
voor hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV bevorderd. Onderhavig besluit 

is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als volgt voorbereid: 
- op        is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de 
Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en 
regionale dagbladen; 
- op          is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan TenneT TSO BV 

gezonden; 
- het ontwerp van het besluit heeft van            tot en met              ter inzage gelegen; 

- er zijn  informatieavonden georganiseerd op   , waarbij de mogelijkheid 
werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen. 
 
Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet 
ruimtelijke ordening worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de 
minister van EZ bekendgemaakt. Tevens doet de minister van EZ daarvan mededeling in 

de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs 
elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die 
gronden worden apart geïnformeerd. 
  
Ontvankelijkheid 
Artikel 2.8 van de Wabo biedt de grondslag voor een geharmoniseerde regeling van de 

indieningsvereisten. Dit betreft de gegevens en bescheiden die bij een aanvraag om een 

omgevingsvergunning moeten worden gevoegd om tot een ontvankelijke aanvraag te 
komen. De regeling is uitgewerkt in paragraaf 4.2 van het Bor, met een nadere 
uitwerking in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).  
 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Mor getoetst op 
ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor 
een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteiten op de fysieke leefomgeving. 

De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen. 



 

Overwegingen 
Aan het besluit liggen de volgende overwegingen ten grondslag: 
 
Algemene Plaatselijke Verordening Montferland 
De aanvraag is beoordeeld voor het onderdeel vellen van houtopstand en de relevante 
delen van de Algemene Plaatselijke Verordening Montferland 2013 (APV). Ingevolge 
artikel 4:11 van de algemene plaatselijke verordening is het verboden zonder 

vergunning van het bevoegd gezag te vellen of te doen vellen een houtopstand met een 
stamomtrek van meer dan 2,50 meter op een hoogte van 1,30 meter boven maaiveld. 
De gemeente is bevoegd een herplantplicht op te leggen.  
De aangevraagde bomen hebben enige landschappelijke- en natuurwaarde zoals 

genoemd in artikel 4:11 van de Algemene Plaatselijke Verordening Montferland 2013 
gelet op de fraaie ligging in het buitengebied. De aanvraag is ingediend gelet op de 

aanleg en bouw van de hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV, een groot 
project van bovenregionaal belang. Het belang van dit project prevaleert derhalve na 
afweging van alle belangen.  
Ter compensatie van de bomen wordt een herplantplicht opgelegd conform de aantallen 
zoals vernoemd in het landschapsplan. 
 
Afweging: 

Gezien vorenstaande zijn wij voornemens medewerking te verlenen aan het kappen van 
12 populieren nabij Oude Doetinchemseweg nr. 5 te Kilder. De vergunning geldt voor de 
12 aangevraagde bomen die vergunningplichtig zijn ingevolge de Algemene Plaatselijke 
Verordening Montferland 2013.  
 



 

Voorschriften: 
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden: 
 
Het kappen moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Algemene 
Plaatselijke Verordening Montferland en de krachtens die verordening gestelde bijlagen. 
Hierbij gelden onder andere de volgende voorschriften: 

-  voorwaarde APV: herplantplicht conform landschapsplan; 

      -  de houder van de omgevingsvergunning moet ervoor zorgdragen dat de   
omgevingsvergunning te allen tijde op het werk aanwezig is en op aanvraag aan 
het bouwtoezicht ter inzage wordt gegeven; 

      -  het werk moet worden uitgevoerd conform de bij deze vergunning gevoegde   

bouwtekeningen en gegevens en de aan deze vergunning verbonden 
voorschriften moeten worden nageleefd; 

      -  verandering van het adres van degene onder wiens leiding het werk wordt 
uitgevoerd; 
de aanvang van de werkzaamheden, ontgravingwerkzaamheden daaronder 
begrepen, tenminste twee dagen tevoren; 

      -  de aanvang van het inbrengen van de funderingspalen, het slaan van proefpalen 
daaronder begrepen, tenminste twee dagen tevoren; 

      -  de aanvang van de grondverbeteringwerkzaamheden, tenminste twee dagen 

tevoren; 
      -  de aanvang van het storten van beton, tenminste een dag van tevoren; 
      -  de voltooiing van de grondleidingen en afvoerputten, onmiddellijk na de 

voltooiing; 
      -  het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk of 

een gedeelte daarvan. Dit dient te gebeuren door middel van het bijgevoegde 
gereedmeldingsformulier. 

 
 
 
 


