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BETREFT Wijziging eerder ingediende aanvraag ontheffing in het kader van de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) 

Geacht College, 

Middels dit schrijven wil TenneT de verzochte ontheffing (met onze referentie: 000.144.21 0432737) in het 

kader van de Algemene Plaatselijke Verordening: 

Intrekken voor zover het betreft het kappen van één boom met ID 73. 

Kappen van Bomen 

In ons ontheffingsverzoek is op grond van de APV het kappen van bomen opgenomen. Voor deze bomen is 

de Provincie Groningen rechthebbende. In overleg met de provincie is besloten dat deze zelf 

vergunning/ontheffing verzorgt voor de kap van de bomen. Daarom trekt TenneT hierbij het verzoek tot 

ontheffing in, voor zover dit het kappen van één boom met ID 73 betreft (aangeduid in bedoelde melding in 

bijlage WAB017). 

Ik ga er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u naar aanleiding van het 

bovenstaande nog vragen heeft, dan hoor ik graag. 

Met vriendelijke groet, 

TenneT TSO B.V. 
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Lees alvorens u dit formulier invult de toelichting op pagina 3 

Algemene gegevens van de melder: 
Naam en voorletter(s) aanvrager : 
Straat en huisnummer : 
Postcode en woonplaats  : 
Telefoonnummer overdag  :

Algemene gegevens eigenaar (indien niet de melder): 
Naam en voorletter(s) eigenaar  :
Straat  
Postcode en woonplaats  :
Telefoonnummer : 

Vraag 1 
Wat is de locatie van de houtopstand (indien anders dan het adres van de eigenaar): 

Vraag 2 
De melding betreft een solitaire boom, een boom in een boomgroep of in een rij:   x Ja   x   Nee* 

            (* zo nee, ga naar vraag 4) 
Aantal:        Soort (indien bekend): 
     | 
     | 
     | 
     | 

Betreft het hier een melding van het: 

x  vellen/rooien van de boom of bomen? 
x  het verplanten van de boom of bomen? 
x  het verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de 

boom tengevolge kunnen hebben, zoals knotten of kandelaberen? (zie toelichting) 
Zo ja, namelijk: 

FORMULIER MELDING KAP
(ART. 4:11 APV) 

101393
Getypte tekst
TenneT TSO B.V.

101393
Getypte tekst

101393
Getypte tekst

101393
Getypte tekst

101393
Getypte tekst

101393
Getypte tekst

101393
Getypte tekst
Zie bijlagen WAB005 en WAB017

101393
Getypte tekst
Zie bijlage WAB17

101393
Stempel

101393
Stempel

101393
Getypte tekst

101393
Getypte tekst
Overige bomen: Gemeente Zuidhorn
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Vraag 3 
De melding betreft hakhout, een houtwal, een erfbeplanting of een bos:   x Ja   x   Nee 

Are             Boomsoort(en) (indien bekend): 
     | 
     | 
     | 
     | 

Betreft het een melding tot het 

x  vellen/rooien van de houtopstand?      x Ja   x   Nee 
x  verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging of ontsiering van de 
x  houtopstand tengevolge kunnen hebben, zoals knotten of kadelaberen? (zie toelichting) 

Zo ja, namelijk: 

Vraag 4 
Beschrijving of situatieschets van de standplaats van de betreffende boom of houtopstand (eventueel
foto bijvoegen)

Vraag 5 
Wat is de reden van het voorgenomen vellen, rooien, verplanten of verrichten van handelingen die de 
dood of ernstige beschadigen of ontsieringen van de houtopstand tengevolge kunnen hebben? 

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden en verplichtingen, welke in 
de toelichting beschreven worden en daar tevens mee in te stemmen. 

Ondergetekende verklaart tevens dat hij/zij het meldingsformulier naar waarheid heeft ingevuld. 

Plaats: Datum: 

Handtekening: 

U kunt dit formulier volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar burgemeester en wethouders van Zuidhorn, afdeling Regels 
en Veiligheid, Postbus 3, 9800 AA ZUIDHORN. 

Ook kunt u het formulier tijdens openingstijden inleveren bij de Publieksbalie in het gemeentehuis. 

FORMULIER MELDING KAP

101393
Getypte tekst
Zie bijlage WAB017 

101393
Getypte tekst
Het realiseren van een hoogspanningsverbinding

101393
Stempel

101393
Getypte tekst
Arnhem

101393
Getypte tekst
8 maart 2016
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Wanneer moet u een melding doen? 
Wanneer u het voornemen hebt een houtopstand te vellen dient u dit te melden. Onder vellen wordt 
ook verstaan het rooien (met inbegrip van verplanten), alsmede het verrichten van handelingen, die de 
dood of ernstige beschadiging van houtopstanden ten gevolge kunnen hebben. 
 
Onder een houtopstand wordt verstaan: hakhout, houtwal of één of meerdere bomen. 
 
De melding moet gedaan worden door of namens (dan wel met toestemming van) degene die 
krachtens zakelijk recht gerechtigd is over de houtopstand te beschikken (eigenaar). 
 
U hoeft geen melding te doen voor: 

1. houtopstanden die zich bevinden binnen een door het college aangewezen gebied en die niet 
op een door het college vastgestelde lijst met niet te vellen houtopstanden voorkomen; 

2. een houtopstand met een doorsnede van maximaal 20 centimeter, gemeten op 1.30 meter 
boven hetmaaiveld; 

3. solitaire coniferen en coniferen in hagen; 
4. wegbeplantingen en eenrijige beplanting op of langs landbouwgronden, beide voor zover 

bestaande uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot; 
5. vruchtbomen en windschermen om boomgaarden; 
6. fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstboom en geteeld op 

daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen; 
7. kweekgoed; 
8. houtopstand die bij wijze van dunning moet worden geveld; 
9. houtopstand die deel uitmaakt van als zodanig bij het Bosschap geregistreerde 

bosbouwondernemingen en gelegen is buiten de bebouwde kom, tenzij de houtopstand een 
zelfstandige eenheid vormt die geen groter oppervlakt beslaat dan 10 are, ofwel bestaat uit 
rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen; 

10. houtopstand die moet worden geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een 
aanschrijving of last van het college. 

 
De procedure 
U ontvangt na ontvangst van uw melding een bevestiging van de ontvangst van de melding. Uw 
melding wordt gepubliceerd in het huis-aan-huisblad “Het Westerkwartier” om belanghebbenden in 
staat te stellen op uw melding te reageren. Indien u binnen 6 weken na ontvangst van de kapmelding 
geen nader bericht ontvangt mag u de houtopstand vellen. De kapmelding is 12 maanden geldig vanaf 
de datum waarop de voorgenomen kap van een boom is gemeld. 
 
Mocht het college de voorgenomen kap niet toestaan of hier voorwaarden aan willen verbinden dan 
ontvangt u hierover bericht binnen 6 weken na ontvangst van uw melding. Dit bericht is een besluit in 
de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit besluit wordt vervolgens overeenkomstig 
de Awb gepubliceerd in “Het Westerkwartier”, waarna belanghebbenden gedurende 6 weken de 
mogelijkheid hebben bezwaar in te dienen tegen het besluit. 
 
Let op! 
Naast de Algemene Plaatselijke verordening kunnen ook andere regelingen op het vellen van 
houtopstanden van toepassing zijn, zoals de Natuurbeschermingswet, Natuurschoonwet, Boswet of 
een bestemmingsplan. Voordat u tot velling overgaat, is het verstandig dit na te gaan bij de gemeente 
of de provincie. 

FORMULIER MELDING KAP
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Taking power flir t her 
MACHTIGINGSFORMULIER 

DATUM 

R&FElllENTli project: EOS - WL 

ONDERWERP Volmacht aanvraag gemeentelijke kapvergunning 

De ondergetekende en tevens eigenaar van de percelen betrokken bij het voorgenomen TenneT project 

Eemshaven I Oudeschip - Vierver1aten ("de Grondeigenaar"), machtigt de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid: TenneT TSO B.V., statutair gevestigd te Arnhem, met adres 6812 AR Arnhem, 

Utrechtseweg 310, nummer B.V. 1.348.065, ingeschreven in het handelsregister onder dossier nummer 

9155985 ("Projectuitvoerder Hoogspanningsverbinding EOS-WL"), voor het aanvragen van de 

kapvergunning (omgevingsvergunning) bij de betreffende gemeente voor de in de bijgevoegde lijst 

weergegeven bomen. 

Het betreft bomen die in de door TenneT uitgevoerde bomeninventarisatie aangemerkt zijn als bomen die 

gekapt moeten in het kader van het nieuw aan te bouwen hoogspanningsverbinding Eemshaven I 
Oudeschip - Vierverlaten waarvoor een kapvergunning (omgevingsvergunning) moet worden aangevraagd 

of waarvoor een boswetmelding moet worden gedaan. 

Deze machtiging is uitsluitend voor dit doel te gebruiken. 

Datum: ... .. /.(!._ . ~- .. Q .. :J 

Bijlage: 

Overzichtskaart 

·\ 
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