Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2020.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Algemeen
Let op: vul het formulier alstublieft volledig in.

Ingediend op

Projectomschrijving

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Kappen
• Kappen
Bijlagen

Nawoord en ondertekening

Datum: 13 april 2021

Aanvraagnummer:

Bevoegd gezag: Gemeente Putten
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Aanvrager

Formulierversie
2020.01
1

Persoonsgegevens aanvrager/melder

Geslacht

Man
Vrouw

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

2

Verblijfsadres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

Adres

3

Correspondentieadres

Adres

Datum: 13 april 2021

Aanvraagnummer:

Bevoegd gezag: Gemeente Putten
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4

Contactgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres

Datum: 13 april 2021

Aanvraagnummer:

Bevoegd gezag: Gemeente Putten
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Locatie

Formulierversie
2020.01
1

Locatieaanduiding

Locatie waar de werkzaamheden
plaatsvinden

2

Adres
Kadastraal perceelnummer
Locatie op Noordzee, Waddenzee of IJsselmeer

Adres

Postcode

Huisnummer

Huisletter

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja > Specificeer hieronder de locatie(s)
Nee

Specificatie locatie

Toelichting op locatie

4

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag
Datum: 13 april 2021

Aanvraagnummer:

Bevoegd gezag: Gemeente Putten
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Kappen

Formulierversie
2020.01

Kappen

1

Kappen

Wat wilt u gaan doen?

Kappen
Anders

Beschrijf wat u wilt gaan doen.

Om hoeveel houtopstanden gaat
het?
Beschrijf per houtopstand om welk
soort houtopstand het gaat.
Beschrijf per houtopstand de
locatie op het voor-, zij-, of
achtererf.
Geef per houtopstand de diameter
van de stam in centimeter,
gemeten op 1,30 m boven het
maaiveld.
Beschrijf per houtopstand of er een
mogelijkheid is tot herbeplanten
en, zo ja, of u dat van plan bent.
Geef in het geval van herbeplanten
aan op welke locatie en met welke
soorten u dat wilt gaan doen.
Geef eventueel een toelichting op
wat u gaat doen.

2

Gemeentespecifieke vragen

is er ook een vergunning nodig op
grond van het bestemmingsplan?

Datum: 13 april 2021

Aanvraagnummer:

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Putten
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Toelichting Kappen

Formulierversie
2020.01
1

Kappen
Om hoeveel houtopstanden gaat het?
- Een houtopstand kan een boom of struik, maar ook hakhout of een houtwal zijn.
Beschrijf per houtopstand om welk soort houtopstand het gaat.
- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.
Beschrijf per houtopstand de locatie op het voor-, zij-, of achtererf.
- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.
Geef per houtopstand de diameter van de stam in centimeter, gemeten op 1,30 m boven het maaiveld.
- De diameter bepaalt u door de omtrek te meten in centimeter en dit getal te delen door 3,14.
Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.
Beschrijf per houtopstand of er een mogelijkheid is tot herbeplanten en, zo ja, of u dat van plan bent. Geef in het geval van
herbeplanten aan op welke locatie en met welke soorten u dat wilt gaan doen.
- Nummer elke houtopstand. De nummering moet overeenkomen met de nummering op de situatietekening of kleurenfoto. Deze
informatie mag u ook opnemen in een bijlage. Dan hoeft u hier niets in te vullen.

2

Gemeentespecifieke vragen
is er ook een vergunning nodig op grond van het bestemmingsplan?
- Let op: Het bestemmingsplan kan aangeven dat op bepaalde percelen er alleen mag worden gekapt met een
omgevingsvergunning (aanlegvergunning). Bijvoorbeeld wanneer er buiten het bouwvlak wordt gekapt op percelen met de
bestemming "Wonen in het Bos". Bekijk het bestemmingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Naast deze kapvergunning is er dan ook een aanlegvergunning op basis van het bestemmingsplan nodig. De leges van zo'n
vergunning bedraagt € 528,-.
http://www.ruimtelijkeplannen.nl

Datum: 13 april 2021

Aanvraagnummer:

Bevoegd gezag: Gemeente Putten

Pagina 14 van 18

Formulierversie
2020.01

Toe te voegen bijlagen
- situatietekening van het perceel. Op deze tekening
duidelijk markeren waar de te kappen boom/bomen staat
- eventuele toelichting.

Datum: 13 april 2021

Aanvraagnummer:
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Formulierversie
2020.01

Nawoord en ondertekening
Zijn de bijlagen bij deze aanvraag
compleet

Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet
compleet zijn
Alleen te beantwoorden
als de bijlagen nog niet

Ja
Nee

De volgende bijlagen dien ik later
in
De volgende bijlagen dien ik niet in

compleet zijn

Vul uw eventuele persoonlijke
opmerkingen over uw aanvraag
hier in.
Als blijkt dat voor één van de
onderdelen geen vergunning
verleend kan worden, wilt u dan
voor de overige onderdelen wel
een vergunning ontvangen?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om persoonsen adresgegevens van de
aanvrager/melder en, indien van
toepassing, de gemachtigde
openbaar te maken?

Ja
Nee

Geeft u toestemming om de
geschatte projectkosten / kosten
van de werkzaamheden openbaar
te maken?

Ja
Nee

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar waarheid heb ingevuld en dat ik weet dat er
kosten verbonden kunnen zijn aan het indienen van een aanvraag.
Niet verplicht in te vullen
indien u gemachtigde

Handtekening aanvrager

bent

Datum
Handtekening

Handtekening gemachtigde
Datum
Handtekening

Datum: 13 april 2021

Aanvraagnummer:

Bevoegd gezag: Gemeente Putten

Pagina 17 van 18

Terugsturen van de aanvraag

U kunt de aanvraag of melding inclusief bijbehorende bescheiden per post versturen naar
onderstaand adres van het bevoegd gezag. Het e-mailadres of contactformulier is alleen bedoeld
voor het stellen van vragen en niet voor het indienen van een aanvraag of aanvullende gegevens.
Bevoegd gezag omgevingsvergunning

Datum: 13 april 2021

Naam:

Gemeente Putten

Bezoekadres:

Fontanusplein 1 in Putten

Postadres:
Telefoonnummer:

Postbus 400
3880 AK Putten
0341- 359 611

E-mailadres:

omgevingsvergunning@putten.nl

Website:

www.putten.nl

Contactpersoon:

omgevingsloket Putten

Aanvraagnummer:
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