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Besluit op aanvraag omgevingsvergunning

het herinrichten van het gebied

1 Aanleiding

Op 15 april 2021 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen. Het betreft het 

herinrichten van het gebied binnen het Goudse Hout in Gouda. 

Wij zijn bevoegd gezag voor het behandelen van deze aanvraag. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wet

algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo).

2 Besluit

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in dit besluit:

A. De aangevraagde omgevingsvergunning, onder bijgevoegde voorschriften, te verlenen voor de 

activiteit ‘vellen houtopstand’ (artikel 2.2 lid 1g Wabo).

B. Dat voor de activiteit ‘werk of werkzaamheden uitvoeren’ (art. 2.1 lid 1b Wabo) geen

omgevingsvergunning is vereist.

C. De volgende bijlagen maken onderdeel uit van dit besluit:

- Publiceerbare aanvraag (ons kenmerk 2021113283)

- Locatie (ons kenmerk 2021113271)

- Notitie bij vergunningsaanvraag Kwaliteitsimpuls Goudse Hout (ons kenmerk 2021113274)

- Overzicht werkzaamheden (ons kenmerk 2021113277)

Omdat de stukken die u bij de aanvraag heeft ingediend bij u bekend en aanwezig zijn, worden deze 

niet met de beschikking meegezonden.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn van 6 weken 

(artikel 6.1 lid 2 Wabo). Als er een bezwaar tegen deze omgevingsvergunning wordt ingediend en 

gedurende de bezwaartermijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is 

gedaan, treedt de vergunning niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist.
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3 Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 088-

54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt.

Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan als u belanghebbende 

bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. Een bezwaarschift kunt u indienen binnen 

zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het 

indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

U kunt uw bezwaar online indienen. Hier heeft u DigiD voor nodig (of e-Herkenning). Ga hiervoor naar 

de website www.gouda.nl/bezwaarschrift. Als u geen gebruik maakt van het online bezwaarformulier 

kunt u uw bezwaarschrift sturen naar College van burgemeester en wethouders van Gouda, t.a.v. de 

bezwaarschriftencommissie Gouda, Postbus 1086, 2800 BB Gouda.

Zet in elk geval in uw bezwaarschrift:  

• uw naam, adres en handtekening

• de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt 

• een omschrijving en het kenmerk (nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• indien mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent

Om u sneller van dienst te kunnen zijn is het handig als u een kopie meestuurt van het besluit 

waartegen u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing 

op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid 

om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 

(Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken 

over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht voor meer informatie over het digitaal indienen van een 

verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

4 Procedure

Dit besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure (paragraaf 3.2 Wabo). 

De aanvraag en de daarbij gevoegde bescheiden voldoen aan de eisen die het Besluit 

omgevingsrecht en de Regeling omgevingsrecht daaraan stellen.

Wij hebben gebruikgemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met

(maximaal) zes weken als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid van de Wabo. Dit besluit is op 7 juni 2021 

schriftelijk bekendgemaakt.
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5 Overwegingen

De volgende inhoudelijke overwegingen liggen aan dit besluit ten grondslag:

5.1 Vellen houtopstand (artikel 2.2 lid 1g Wabo)

- Op de aanvraag is de Verordening fysieke leefomgeving van de gemeente Gouda van 

toepassing.

- Op grond van artikel 3.97 eerste lid in samenhang met artikel 3.95 van de Verordening fysieke 

leefomgeving Gouda weigeren wij de vergunning indien de belangen van verlening niet 

opwegen tegen de belangen van behoud van bomen. Deze afweging maken wij op basis van 

één of meer van de volgende waarden:

- natuur en milieuwaarden;

- landschappelijke waarden;

- cultuurhistorische waarden;

- waarden van stads- en dorpsschoon;

- waarden voor recreatie en leefbaarheid.

- Deze waarden zijn in de toelichting bij de Verordening fysieke leefomgeving Gouda uitgewerkt

en daaruit blijkt dat de houtopstand van aanvrager natuur en milieuwaarden bezit. Dit omdat de 

houtopstand onderdeel is van de boomstructuur zoals genoemd in het Groenstructuurplan 

2007-2015, de houtopstand onderdeel is van het nat/droog ecologisch netwerk zoals genoemd 

in het Groenstructuurplan 2007-2015, de houtopstand bijzondere broed- en/of

nestelgelegenheid biedt voor vogels, vleermuizen, marters of zeldzame insecten en ecologisch 

waardevolle boomsoorten betreffen. De houtopstand bezit landschappelijke waarden omdat de 

houtopstand beeldbepalend is voor het landschap. De houtopstand bezit een bepaalde waarde 

van stadsschoon, omdat de houtopstand vanaf de openbare weg of ander openbaar terrein 

voor tenminste 75% zichtbaar zijn.

- Als hulpmiddel bij de afweging van de betrokken belangen is gebruik gemaakt van het 

‘afwegingsmodel van boombelang en verwijderingsbelang’ en uit het ingevulde model blijkt dat 

de bomen een goede conditie, levensverwachting en mechanische kwaliteit bezitten.

- In artikel 3.97 vierde lid van de Verordening fysieke leefomgeving Gouda is bepaald dat wij bij 

het weigeren of onder voorschriften verlenen van een vergunning tevens de boomwaarde als 

motivering hanteren en dat wij daarbij zoveel mogelijk verwijzen naar gemeentelijke 

bestemmings-, groen-, bomen- of landschapsplannen.

- Wat betreft de boomwaarde constateren wij dat de bomen in geen van de genoemde plannen is 

opgenomen, dat de bomen niet op de lijst van monumentale bomen staan en dat de bomen 

derhalve geen bijzondere bescherming genieten.

- Het belang van de aanvrager bij het vellen van de houtopstand is daarin gelegen dat de 

aanvrager een zichtlijn door het hele gebied wil creëren en dat de randen van het gebied 

worden afgeschermd door de aan te planten houtopstanden

- De aanvrager heeft aangegeven vier vervangende houtopstanden aan te planten, waarbij 

zorggedragen wordt voor een optimale groeiplaats.

- Bij het afwegen van de betrokken belangen kennen wij een groter gewicht toe aan het belang 

van de aanvrager bij het vellen van de houtopstand dan aan de waarden die de houtopstand 

bezit. Dit omdat de nieuw aan te planten houtopstanden gezamenlijk een oppervlakte bezitten 

van meer dan vijf keer zo groot als de te vellen houtopstand. Hierdoor wordt het verlies aan 

waarden gecompenseerd.

- De gevraagde vergunning voor deze activiteit kan daarom worden verleend, mits aan de onder 

de voorschriften vermelde voorwaarden wordt voldaan.
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Burgemeester en wethouders van Gouda,

namens dezen,

Interim Teamleider Vergunningverlening

Afdeling Bouw- en Woningtoezicht Omgevingsdienst Midden-Holland

Dit document is digitaal vastgesteld.

Voorschriften

1 Vellen

1.1 Door of namens de vergunninghoud(st)er of zakelijk gerechtigde worden binnen zes maanden 

na het (doen) vellen, de vier vervangende houtopstanden herplant, waarbij zorggedragen 

wordt voor een optimale groeiplaats.

Mededelingen

Algemeen

1. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de 

ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 001.

2. Bij correspondentie over dit besluit en bij het indienen van (vervolg)bescheiden graag het 

kenmerk 2021113269 vermelden.

Overige toestemmingen en aandachtspunten

3. Voor het plaatsen van een steiger, keet, container of iets dergelijks op de openbare weg of in het 

plantsoen is mogelijk een afzonderlijke toestemming nodig.

4. Omdat het tijdstip van vellen ons niet bekend is, delen wij u mee dat het, op grond van artikel 3.1 

van de Wet Natuurbescherming, onder meer verboden is nesten van vogels te verstoren, te 

vernielen of weg te nemen en om eieren te rapen, uit de nesten te halen, te vernielen dan wel te 

beschadigen. Vooral in de periode van 15 maart t/m 15 juli is er sprake van broedende vogels.

5. Wij wijzen u erop dat activiteiten die invloed hebben op de fysieke leefomgeving een negatieve 

invloed kunnen hebben op beschermde dieren en/of planten. De kans is namelijk aanwezig dat er 

beschermde soorten aanwezig zijn op de locatie waarop u de werkzaamheden wilt uitvoeren. Om 

te bepalen of er beschermde dieren en/of planten voorkomen op of nabij uw locatie, adviseren wij 

u een deskundige in te schakelen. Uit onderzoek van deze deskundige kan blijken dat er 

eveneens een aanvraag om het onderdeel ‘handelingen met gevolgen voor beschermde planten 

en dieren’ noodzakelijk is.

6. Indien het noodzakelijk is dat de openbare weg en of het trottoir geheel of gedeeltelijk moet 

worden afgesloten of dat op een andere wijze het verkeer wordt belemmerd of mogelijk in gevaar 

wordt gebracht moet vooraf overleg worden gevoerd met de inspecteur van de afdeling Bouw- en 

Woningtoezicht van de ODMH via telefoonnummer 088 - 54 50 001.

7. Alle schade die toegebracht wordt aan gemeentelijke eigendommen als straat, trottoir, plantsoen, 

riool, zullen bij de vergunninghouder worden geclaimd. Wij stellen hierbij vast dat naar onze 

overtuiging bovengenoemde eigendommen zich in een goede staat bevinden.

8. Wij wijzen u erop dat u naast de omgevingsvergunning rekening moet houden met het 

privaatrecht (het onderlinge recht tussen privépersonen) op grond van het Burgerlijk Wetboek.


