
 

 

 
 
 
 
 
 
Geacht college, 
  
We hebben vernomen dat er op 28 februari 2020 een kapvergunning is 
verleent voor vijf bomen aan de Zijlweg nummer 340-342. Het gaat om vijf 
bomen met een leeftijd van 110 jaar. Vier van deze bomen zijn in de 
opendata bestanden gemarkeerd als te beschermen bomen vanwege: 
momumentale waarde. De bomen worden in opendata toegeschreven aan 
het aangrenzende perceel. 
  
We hebben hier de volgende vragen over: 
  
- Welke percelen aan de Zijlweg maken onderdeel uit van de de 
omgevingsvergunning en de kapvergunning? 
  
- Waarom staan er op Open Data vier bomen vermeldt terwijl de 
kapvergunning 5 bomen betreft? 
  
- Is onze bevinding juist dat is besloten tot de wijziging ex artikel 11 WRO 
van de bestemming van perceel Zijlweg 340 in 2009 en er pas in 2018 een 
bouwvergunning is verleend? 
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2009234682-BW-
Nota-Toepassen-wijzigingsbevoegdheid-ex-artikel-11-WRO-voor-het-
perceel-Zijlweg-340-342.pdf 
  
In 2018 is de vergunning voor kap geweigerd: 
 https://www.oozo.nl/bekendmakingen/haarlem/duinwijk/veldzigt/omgeving
svergunning/1589468/haarlem-geweigerde-omgevingsvergunning-zijlweg-
340 
  
- Wat is er in de tussenliggende 2 jaar veranderd? 
  
- Is het zo dat in het wijzigingsbesluit is opgenomen dat: 

’de bomen op het perceel staan niet op de monumentale bomenlijst 

Haarlem. Als bomen gekapt moeten worden voor bouwwerkzaamheden en 
een kapvergunning is vereist, zal via het weigeren of verlenen (eventueel 
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onder voorwaarden) van een kapvergunning op dit belang worden 

toegezien;’? 
  
- Op welke wijze is toegezien op het belang van deze bomen? 
  
- Klopt het dat deze bomen niet op de monumentale lijst staan, terwijl er in 
de open data van de gemeente staat de bomen een monumentaal karakter 
hebben?  
  
- Wat is de sanctie op het niet nakomen van de herplantplicht als de 
bomen gekapt worden? 
  
- Hoe wordt er gegarandeerd dat de ecologische waarde (CO2 opslag en 
waardboom voor bijen, vlinder en andere insecten) die deze bomen 
vertegenwoordigen door de te vervangen bomen wordt gecompenseerd? 
  
- Wordt de Stadsecoloog betrokken in dit proces? 
  
In de bijlage een screenshot van de open data kaart.  
 

 


