
Omgevingsvergunning kappen van een boom en houtopstand (singel) 2014.0436 

Aanvraag 

Op 25 juni 2014 is een aanvraag om een omgevingsvergunning ingediend door TenneT TSO 

B.V. ten behoeve van het project hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV. 

De aanvraag gaat over het tracegedeelte door de gemeente Doetinchem en omvat de volgende 

activiteit 

• kappen van een boom en een houtopstand (singel). 

De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2014.0436. 

Besluit 

Gelet op artikel 2.2 en § 2.3 van de Wet algennene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

besluiten wij voor het project hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 kV 

een omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit 

I. Het kappen van een boom (nr. I5F, Els) en een singel (nr. 68, Wilg,Veldesdoorn, Eik 

en Es) van 175 m2 krachtens artikel 2.2, lid I, onder g van de Wabo. 

Overeenkomstig de bij dit besluit behorende en zodanig gewaarmerkte stukken: 

• Aanvraagformulier met begeleidende brief 

• Bijlage I bomenkaart 380 kV-trace Doetinchem - Wesel 

• Bijlage 2 lijst te kappen bomen 

• Bijlage 3 machtigingen kappen 

Procedure 

In artikel 20a, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998 is bepaald dat op de besluitvorming 

voor dit project de rijkscoordinatieregeling 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 gecoordineerd 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 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 een van de besluiten die nodig zijn voor hoogspanningsverbinding Doetinchem-

Wesel 380 kV . Daarom is ook op dit besluit de rijkscoordinatieregeling van toepassing. 

De minister van EZ heeft een gecoordineerde voorbereiding van de besluiten voor 

hoogspanningsverbinding Doetinchem- Wesel 380 kV bevorderd. Onderhavig besluit is samen 

met het inpassingsplan en andere besluiten als volgt voorbereid: 

- op 25 september 2014 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 25 september 2014 is door de minister van EZ een ontwerp van het besluit aan 

TenneT ISO BV gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van 26 september tot en met 6 november 2014 ter 

inzage gelegen bij het Stadhuis in Doetinchem; 
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- er zijn 2 informatieavonden georganiseerd, op 7 en 8 oktober 2014 , 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 

gdnformeerd. 

Behandeling zienswijzen 

Naar aanleiding van de publicatie van de kennisgeving en de terinzagelegging van de 

ontwerpbesluiten van de eerste face voor de hoogspanningsverbinding Doetinchem-Wesel 380 

kV zijn in totaal 133, waarvan 95 unieke, zienswijzen over de ontwerpbesluiten naar voren 

gebracht. Zie de Nota van Beantwoording Zienswijzen DW380 voor een overzicht van de 

behandeling van de zienswijzen. In de Nota van Beantwoording Zienswijzen DW380 vindt u 

ook de reacties op de inhoudelijke punten uit de zienswijzen die niet specifiek zijn, 

respectievelijk over alle ontwerpbesluiten gaan. Tegen het ontwerp van dit besluit zijn geen 

specifieke zienswijzen ingediend. 

Beroepsmogelijkheid 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De termijn voor het indienen van 

een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het 

besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs niet kan worden verweten 

dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op het ontwerp van het desbetreffende 

besluit kan ook beroep instellen. 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende 

in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na 

afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden 

aangevoerd. Het wordt aanbevolen in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en 

herstelwet van toepassing is. 

Toetsing 

De aanvraag is beoordeeld overeenkomstig het bepaalde in §2.3 van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en 

de Ministeriele regeling omgevingsrecht. 

Doetinchem, 21 april 2015 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

Namens dezen, 

B.H.W. L 

Hoof e ing Wonen en Bedrijven 
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INHOUDSOPGAVE 

De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de omgevingsvergunning: 

• Overwegingen 

• Voorschriften 

• Nadere aanwijzingen 

• Bijlagen 

Wij raden u aan om dit besluit met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. 

OVERWEGINGEN 

Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag: 

Het kappen van bomen en houtopstanden (artikel 2.2, lid 1, onder g Wabo) 

De vergunning is verleend op grond van artikel 2 van de Bomenverordening gemeente 

Doetinchem 2010. Het gaat hier om het kappen van een boom (nr. I 5F, Els) en een singel (nr. 

68, Wilg, Veldesdoorn, Eik en Es) van 175 m2. De te kappen boom en de houtopstand zijn in 

eigendom van particulieren. Machtigingen voor het aanvragen van de vergunning zijn verleend. 

Kap I Els (nr. 15F) 

Locatie boom komt niet voor op de structuurkaart > 1 20 cm omtrek (Sfeerboom): 

De beleidsregel hiervoor is dat een vergunning noodzakelijk is. De vergunning kan worden 

verleend gezien het belang van het project. Bij kap kan een herplant of financiele compensatie 

worden opgelegd. 

Kap singel (nr. 68, Wilg, Veldesdoorn, Eik en Es) van 175 m2 

Op basis van de oppervlakte is de singe! niet vergunningplichtig. Gezien de omtrek van enkele 

bomen in deze singe! is er voor gekozen de gehele singel aan te vragen. Herplant vindt plaats 

conform het landschapsplan van Jhon van Veelen (onderdeel Rijksinpassingsplan). 

Voor alle vergunningplichtige houtopstanden binnen dit project geldt dit landschapsplan. 

Deze aanvraag maakt onderdeel uit van het project Hoogspanningsverbinding DW380KV. 

Voor het project Doetinchem-Wesel 380KV moeten er een aantal bomen en houtopstanden 

gekapt worden. Het belang van de aanleg van de hoogspanningsverbinding weegt zwaarder dan 

het belang van behoud van de bomen. 

VERGUNNINGVOORSCHRIFTEN 

Aan dit besluit zijn de volgende voorwaarden verbonden. Wij raden u aan om deze zorgvuldig 

door te nemen. 

Geldigheid vergunning 

De vergunning blijft geldig tot drie jaar na het onherroepelijk worden van het 

Rijksinpassingsplan. 

Herplantplicht 

Ter compensatie voor het kappen van een boom en een houtopstand van 175 m2 moet er 

herplant plaatsvinden. Herplant moet plaatsvinden conform het landschapsplan van Jhon van 

Veelen (onderdeel Rijksinpassingsplan). Dit moet gebeuren binnen een jaar na afronding van de 

werkzaamheden ter plaatse. Als de herplant niet aanslaat, moet er zo spoedig mogelijk nieuwe 

gelijkwaardige herplant plaatsvinden. Dit moet in ieder geval gebeuren binnen een half jaar na 

teniet gaan van de oorspronkelijke herplant. 
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NADERE AANWIJZINGEN 

Wij kunnen de omgevingsvergunning wijzigen en intrekken in de gevallen genoemd in 

paragraaf 2.6 Wabo. 

U moet vanuit de Flora- en faunawet de schade aan de natuur zoveel mogelijk beperken. Het is 

zinvol vooraf te kijken of er beschermde planten en dieren gedupeerd kunnen worden door de 

kap. 

Bij het kappen van meerdere bomen kan het raadzaam zijn een (quickscan) natuurtoets te laten 

uitvoeren. Dit is niet nodig als er door een erkend bedrijf wordt gewerkt volgens de 

gedragscode zorgvuldig bosbeheer. 

U moet bij de voorbereiding en uitvoering van alle kapwerkzaamheden voorzichtig te werk 

gaan. Zo moet worden beoordeeld of in de te kappen bomen vast verblijfplaatsen van dieren 

voorkomen (vogelnesten of holtes met vleermuizen). Al dit het geval is, moet u met het 

kappen wachten tot de dieren geen gebruik meer maken van deze verblijfplaatsen. 

Als richtlijn voor "geen kapwerkzaamheden/verstoring geldt de periode 15 maart tot 31 juli. 

BULAGEN 

• Aanvraagformulier met begeleidende brief 

• Bijlage I bomenkaart 380 kV-trace Doetinchem - Wesel 

• Bijlage 2 Iijst te kappen bomen 

• Bijlage 3 machtigingen kappen 
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