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Geachte heer Smalheer, 
 
 
 
Naar aanleiding van uw aanvraag, ontvangen op 12 februari 2010, aangaande een kapvergunning 
voor 32 bomen en het verplanten van 1 Cercis in de achtertuin van het Sociaal Medisch Centrum 
Enkhuizen op het adres Vijzelstraat 24, delen wij u het volgende mee. 
 
Op  31 mei 2010 hebben wij u een kapvergunning verleend voor 28 bomen  ten behoeve van de 
realisatie van het nieuwbouwcomplex De Vijzeltuin en tevens een vergunning voor het verplanten 
van 1 Cersis.  
 
Op 31 augustus 2010 hebben wij, in overleg met u, de rechtbank Alkmaar, in het kader van een 
verzoek om een voorlopige voorziening, een brief gezonden waarin wij met uw toestemming 
hebben toegezegd de voorwaarden waaronder van de kapvergunning gebruik mag worden 
gemaakt, te zullen aanscherpen. Deze aanscherping houdt in dat van de kapvergunning pas 
gebruik mag worden gemaakt als het bestemmingsplan in werking is getreden. De voorwaarden 
van de kapvergunning worden hier tevens mee in lijn gebracht met de sloopvergunning  
 
Dit is voor ons aanleiding om de verstrekte  kapvergunning te herzien.  
 
 
Wettelijk kader 

 
Op grond van artikel 4.3.2 van de Algemeen Plaatselijke Verordening Enkhuizen 2008 (hierna: 
APV) is het verboden houtopstanden te vellen of te doen vellen zonder vergunning van 
burgemeester en wethouders. De kapvergunning kan geweigerd worden dan wel onder 
voorwaarden worden verleend in het belang van onder meer de afwegingskaders die genoemd 
staan in artikel 4.5.5 lid 1 APV. 
 
Weigeringsgronden (artikel 4.5.5) zijn: 
 

1. Burgermeester en wethouders kunnen de vergunning weigeren dan wel onder 
voorschriften verlenen in het belang van onder meer: 
a. natuur- en milieuwaarden; 
b. landschappelijke waarden  
c. cultuurhistorische waarden 

  



 

d. waarden van stads- en dorpsschoon 
e. waarden voor recreatie en leefbaarheid, 
f. of indien de bomen staan vermeld op de gemeentelijke lijst van waardevolle 

bomen. 
2. Burgermeester en wethouders kunnen bij het weigeren of onder voorschriften verlenen 

van een vergunning tevens de boomwaarde als motivering hanteren, Zij verwijzen 
zoveel mogelijk naar gemeentelijke bestemmings-, groen-, bomen- of 
landschapsplannen.  

3. De burgermeester kan toestemming geven tot direct vellen, indien sprake is van een 
groot gevaar voor mensen, dieren of andere houtopstanden, een groot risico op 
schade aan gebouwen of andere bouwwerken of een vergelijkbaar spoedeisend 
belang. 

 
 
Op grond van artikel 1.6 lid b.  van de Algemeen Plaatselijke Verordening Enkhuizen 2008 kunnen 
vergunningen worden gewijzigd indien op grond van een verandering van de omstandigheden of 
inzichten, opgetreden na het verlenen van de vergunning, moet worden aangenomen dat wijziging 
wordt gevorderd door het belang of belangen ter bescherming waarvan de vergunning is vereist. 
 
 
Procedureverloop 
 
Wij hebben de aanvraag voor het kappen van 32 bomen en het verplanten van 1 Cercis  in de 
achtertuin van het Sociaal Medisch Centrum Enkhuizen op het adres Vijzelstraat 24 ontvangen op 
12 februari 2010. Vervolgens heeft de ontwerpkapvergunning in de periode van 25 februari 2010 
t/m 11 maart 2010 ter inzage gelegen bij het loket Bouwen & Wonen in het stadskantoor, 
Hoogstraat 11. 
 
Tijdens deze periode is een ieder de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. Wij 
hebben van 56 adressen zienswijzen ontvangen, alle ontvangen zienswijzen zijn geïnventariseerd 
en zorgvuldig meegenomen in de overweging tot het verlenen van de kapvergunning. De 
zienswijzen en reacties zijn verwoord in bijlage 2 (deze is reeds in uw bezit). 
 
Op grond van artikel 1.2 van de APV hebben wij u per brief d.d. 19 maart 2010 meegedeeld dat de 
beslissing met 8 weken zal verdagen. 
 
 
Beoordeling aanvraag 
 
U heeft een kapvergunning aangevraagd voor de kap van 32 bomen en het verplanten van 1 
Cercis. De kapvergunning moet het realiseren van de nieuwbouw project “De Vijzeltuin” mogelijk 
maken.  
 

• Twee van de bomen waarvoor de aanvraag is gedaan, de Ginkgo biloba (boomnummer 
14A) en Taxus baccata (boomnummer 50) hebben geen stamomtrek van 63 cm, gemeten 
op 1,3 m hoogte boven het maaiveld. Voor de kap van deze bomen is geen kapvergunning 
vereist op grond van de APV. 

• Twee van de bomen waarvoor de aanvraag is gedaan, de Laburnum x wateri 
(boomnummer 20 en Betula pendula (boomnummer 28) deze bomen zijn op natuurlijke 
wijze verloren gegaan. Voor de kap van deze bomen is geen kapvergunning vereist op 
grond van de APV. 

• De totale aanvraag betreft derhalve 28 bomen (zie bijlage 1, deze is reeds in uw bezit) 
 
 
Voor het verplanten van de Cercis delen wij u het volgende mee: 

• De Cercis is een geregistreerd exemplaar op de waardevolle bomenlijst van Enkhuizen 
(zie bijlage 4, deze is reeds in uw bezit). Het verplanten van de Cercis zal vakkundig 



 

gebeuren en dient uiterst zorgvuldig mee omgegaan te worden. Ter voorbereiding voor het 
verplanten van de Cercis is deze in maart vakkundig ruim rond gestoken, dit ter 
bevordering van wortel en kluitvorming wat het verplanten mogelijk maakt.  

 
Voor de kap van de 28 bomen gaan wij uit van het volgende: 

• Voor de realisatie van de nieuwbouw project “De Vijzeltuin” het noodzakelijk is dat de 
bomen verwijdert worden.  

• De aanwezige ruimte niet voldoende is om de werkzaamheden uit te voeren. 
• Het verplichten van beschermende maatregelen voor de betreffende bomen niet 

toereikend is. 
• De kapaanvraag geen waardevolle bomen betreft. 
• De notitie ‘’Bomen in de stad een lust of een last’’ zich hier niet tegen verzet. 
• Er geen waarden worden geschaad zoals genoemd in artikel 4.5.5. lid 1 van afdeling 5 met 

betrekking tot het bewaren van houtopstanden van de APV 
• De bomen zijn in eigendom van de Gemeente Enkhuizen. De gemeente heeft de 

kapaanvraag mede ondertekend. 
 
Voor het behoud van een goed bomenbestand in de binnenstad van Enkhuizen zijn wij van oordeel 
dat er aan de kapvergunning een herplantplicht dient te worden opgenomen.  
 
De te kappen bomen verkeren voor ongeveer 60% in een dermate matige conditie dat deze, qua 
stabiliteit en veiligheid, de volle wasdom niet zullen halen. Gelet hierop zijn wij van oordeel dat er 
op grond van artikel 4.3.8 APV een herplantplicht dient te gelden voor 12 bomen (40%). Deze 12 
bomen dienen zoveel mogelijk geplant te worden in de omgeving van het Sociaal Medisch 
Centrum Enkhuizen. Locaties zijn opgenomen in bijlage 3 (deze is reeds in uw bezit), soort en 
maat is in afstemming met de afdeling RBO. 
 
 
Voor alle 28 aangevraagde bomen en het verplanten van de Cercis geldt dat deze niet 
gekapt/verplant dienen te worden voor dat de sloopvergunning verleend is. Gelet hierop koppelen 
wij de kapvergunning van alle 28 aangevraagde bomen en het verplanten van de Cercis aan de 
sloopvergunning en mogen slechts worden gekapt/verplant onder de strikte voorwaarden dat het 
bestemmingsplan “De Vijzeltuin” in werking is getreden en van de sloopvergunning voor het slopen 
van onroerend goed op het perceel Vijzelstraat 24 te Enkhuizen gebruik kan worden gemaakt. 
 
 
Afweging belangen 
 
Ons college kan een kapvergunning weigeren op gronden zoals deze zijn genoemd in de 
Algemene Plaatselijke Verordening. 
  
Toetsing weigeringsgronden: 

 er worden geen grote natuur- en milieuwaarden geschaad die niet op een eenvoudige 
wijze gecompenseerd kunnen worden (hetgeen is bevestigd door: Afdoend onderzoek 
flora en fauna Vijzelstraat door Els&Linde); 

 
 er is geen sprake van landschappelijke waarden gezien het feit dat de bomen zijn 

gesitueerd in een binnentuin; 
 

 de cultuurhistorische waarden, die beperkt is tot de aanwezige monumentale bomen die 
behouden blijven, worden niet geschaad.  

 
 de waarden van stads- en dorpschoon worden slechts beperkt aangetast omdat de bomen 

zijn gesitueerd in een binnentuin en op een eenvoudige wijze gecompenseerd kan worden 
middels een herplant van bomen;  

 



 

 de waarden voor recreatie en leefbaarheid worden slechts beperkt aangetast omdat er in 
de nabije omgeving een groot stadspark aanwezig is en de aantasting van de waarden op 
een eenvoudige wijze gecompenseerd kan worden middels een herplant van bomen. 

 
 
Toetsing zienswijzen: 
De tegen de ontwerpkapvergunning ingediende zienswijzen hebben er niet toe geleid dat wij van 
vergunningverlening zouden moeten afzien ter behandeling, de zienswijzen zijn besproken in 
bijlage 2 (deze is reeds in uw bezit). Deze zienswijzen zijn voor ons geen aanleiding om de 
vergunning niet te verlenen. 
 
 
Toetsing aanscherping voorwaarden: 
De aanscherping van de voorwaarden, inhoudende dat van de kapvergunning pas gebruik mag 
worden gemaakt als het bestemmingsplan in werking is getreden,  doet recht aan alle  
belanghebbenden. De vergunninghouder kan de bomen kappen als het bestemmingsplan in 
werking is getreden en dus ook van de sloopvergunning gebruik kan worden gemaakt en de 
omwonenden zijn verzekerd dat de bomen niet eerder gekapt worden dan pas nadat het 
bestemmingsplan in werking is getreden en ook van de sloopvergunning gebruik kan worden 
gemaakt.   
 
 
 
Besluit 
 
Gelet het voorgaande en alle belangen afwegende hebben wij op grond van artikel 4.5.5 APV 
besloten om de op 20 mei 2010 verleende kapvergunning voor de 28 bomen in de achtertuin van 
het Sociaal Medisch Centrum Enkhuizen op het adres Vijzelstraat 24 te wijzigen en u een 
gewijzigde kapvergunning te verlenen 
 
 
Aan deze kapvergunning worden de volgende voorwaarden verbonden:  
 
 

 Vergunninghouder dient te voldoen aan de regels en verplichting in gevolge de 
Flora-, en Faunawet. U dient hier met uw planning van de kapwerkzaamheden 
rekening mee te houden en zich te conformeren aan de regelgeving hiervan. 

 Gezien het kappen van de hoeveelheid (oude) bomen stellen wij een herplantplicht 
voor 12 van de aangevraagde bomen. 12 bomen dienen uiterlijk 5 jaar gerekend 
vanaf de dag na de dag waarop de vergunning onherroepelijk is geworden geplant 
te zijn. Waar is in aangegeven in bijlage 4. Soort en maat is in afstemming met de 
afdeling RBO. 

 Gelet op artikel 4.3.7 lid 4 van de APV is de vergunning pas van kracht met ingang                   
van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn (6 weken na dagtekening) afloopt 
en dat indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
is gedaan, de vergunning niet van kracht wordt voordat op dat verzoek is beslist. 

 Vergunninghouder dient Gemeente Enkhuizen te informeren op welk tijdstip en 
datum kapwerkzaamheden op het perceel Vijzelstraat 24 te Enkhuizen plaats zullen 
vinden. 

 Het verplanten van de Cercis dient vakkundig te gebeuren op. Locatie waar de 
Cercis geplant dient te worden is aangegeven in bijlage 3. 

 Voor alle bomen geldt dat deze slechts mogen worden gekapt onder strikte 
voorwaarden dat  

o van de sloopvergunning voor het slopen van onroerend goed op het perceel 
Vijzelstraat 24 te Enkhuizen gebruik kan worden gemaakt;  

o het bestemmingsplan ‘De Vijzeltuin’ in werking is getreden. 
 



 

 
Deze kapvergunning vervalt indien daarvan binnen twee jaar gerekend vanaf de dag na de dag 
waarop de vergunning onherroepelijk is geworden geen gebruik is gemaakt. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n 
 
De  secretaris,                 De  burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
(R.M. Reus)                             (J.G.A. Baas)  
 
 
 
 
U heeft de mogelijkheid tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van toezending daarvan een bezwaarschrift bij het 
college van burgemeester en wethouders van Enkhuizen in te dienen, Postbus 11, 1600 AA  ENKHUIZEN. 
 
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: 
 
a de naam en het adres van de indiener; 
b de dagtekening; 
c een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht; 
d de gronden van het bezwaar. 
 
Ook is het mogelijk om digitaal bezwaar in te dienen met behulp van uw DigiD. Ga daarvoor naar onze website, 
www.enkhuizen.nl / digitaal loket / digitale aanvragen. 
 
Als u bezwaar heeft ingediend is het, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, 
eveneens mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar, 
sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG  ALKMAAR. U bent in dat geval griffierecht verschuldigd. De 
rechtbank informeert u hierover. 
 


