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Geachte heer Van der Wateren,
Naar aanleiding van uw verzoek d.d. 17 december 2009 verlenen wij u hiermee op grond van artikel 2 van
de Bomenverordening vergunning tot het (doen) yellen van 3 kastanjes, staande aan de Verlorenkost, hoek
Vest (achter KV-station) te Gouda.
Bij uw aanvraag geeft u aan dat de bomen gekapt moeten worden vanwege herinrichting openbare ruimte in
verband met realisatie plan Bolwerk.
Wij hebben de aanvraag beoordeeld door middel van bijgevoegd formulier "beoordeling aanvraag
kapvergunning". Vergunning is vereist omdat de dwarsdoorsnede van de stam op 1,3 meter hoogte boven
het maaiveld de 10 cm overschrijdt.
Wij kunnen de vergunning opgrond van artikel 4, lid 1, onder E van de Bomenverordening weigeren, omdat
de bomen vanaf de openbare weg of ander openbaar terrein met hun habitus (omtreklijn) voor ten minste
75% zichtbaar zijn.
Uw belang bij het (doen) yellen van de bomen achten wij evenwel zwaarder wegen. Daarbij overwegen wij
dat de 3 kastanjes aan het Bolwerk een matige aantasting van bloedingsziekte hebben en dat de levensverwachting van de kastanjes gering is. Er vindt een gebiedsreconstructie plaats tegelijkertijd met de
bouwactiviteiten van het voormalig parkeerterrein Potterspoort.
Aan deze kapvergunning is een herplantplicht verbonden van 5 bomen van de eerste of tweede grqotte ir~ de
directe omgeving. U dient zorg te dragen voor een optimale groeiplaats.
Indien u vragen heeft over deze brief, over het vellen van de boom of over de herplant van een andere
boom, dan kunt u contact opnemen met de heer T.K.Verdoold. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer
0182-547316.
De vergunning wordt gepubliceerd. Ingevolge de Bomenverordening artikel 4, lid 3 kunt u niet eerder dan
zes weken na het verlenen van deze vergunning tot het yellen overgaan.
Deze vergunning vervalt indien hiervan niet binnen maximaal één jaar na afgifte gebruik wordt gemaakt.
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bezoekadres:
stadswinkel buytenerf
klein amedka 20 gouda

gemeente correspondentieadres:
postbus 1086, 2800 bb gouda
gouda fax 0182-58 82 26
e-mail bouwen@gouda.nl

De verschuldigde leges bedraagt ~ 59,75. Dit bedrag wordt vermeerderd met~ 4,30 per boom. U kunt dit
bedrag overmaken door middel van de acceptgiro die u binnenkort door de afdeling Belastingen zal worden
toegezonden.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gouda,
namens dezen,
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G.A. Smink,
hoofd afdeling Kwaliteit en Behe

Jienst Publiekszaken

bezwaarmogelijkheden
Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht
binnen zes weken na de dag van verzending/uitreiking van dit besluit een bezwaarschrift
indienen bij het College van burgemeester en wethouders van Gouda.
Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op.
Het bezwaarschrift moet tenminste uw naam en adres bevatten, de datum, een omschrijving
van het besluit waartegen bezwaar word! gemaakt en de gronden van het bezwaar en voorzien
zijn van uw handtekening.
Voorts wordt u verzocht een afschrift van het bestreden besluit mee te sturen en kenbaar te
maken op welk telefoonnummer u bereikbaar bent.
Het bezwaarschrift moet u sturen naar het College van burgemeester en wethouders, afdeling
Juridisch Advies en Control, Postbus 1086, 2800 BB te Gouda.
Desgewenst kunt u de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, postbus 20302
2500 EH Den Haag, om het treffen van een voorlopige voorziening verzoeken.
Voor de behandeling van een dergelijk verzoek is griffierecht verschuldigd. De griffie van de
rechtbank zendt ter betaling een acceptgiro toe.
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