Generaal Urquhartlaan 4
6861 GG Oosterbeek
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek
Telefoon (026) 33 48 111
Internet www.renkum.nl

Aanvraag omgevingsvergunning, kappen
U vult dit formulier in als u voor het kappen van een boom een omgevingsvergunning nodig heeft. De regels
voor het kappen van een boom en een uitleg van de regels kunt u lezen op www.renkum.nl/boomkappen.

In dit formulier hebben we het over boom. U kunt met dit formulier ook een vergunning aanvragen voor het
kappen van meer bomen.

Gegevens aanvrager
Naam en voorletters
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mail
U vraagt de vergunning aan als

Eigenaar

				

Gebruiker / huurder (vul hieronder de gegevens van de eigenaar in)

Gegevens eigenaar (alleen invullen als u gebruiker / huurder bent)
Naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mail

Gegevens van de boom
Wilt u een waardevolle boom kappen?

Ja

					

Nee

					

Weet ik niet

Op welk adres of locatie staat de boom?

Weet u de naam van de boom die u wilt kappen?

Ja, de boomsoort is:
Nee

Hoeveel bomen wilt u kappen?
z.o.z.

Wat is de stamomtrek op 1,30 m hoogte?
			
Waarom wilt u de boom kappen?
Onevenredige overlast
Onevenredige schade
Dunning
Realisering van een bouw- of civieltechnisch werk
Andere reden, namelijk:

			

Schets in het vlak hieronder de situatie waar de boom staat die u wilt kappen. Zet er één of meer referentiepunten
ten opzichte van de boom bij. Referentiepunten zijn bijvoorbeeld een bouwwerk, inrit of perceelgrens.

Overige informatie

z.o.z.

Meesturen met de aanvraag
Een recente kleurenfoto van de boom die u wilt kappen (minimaal 150 dpi)

Handtekening
Datum

Handtekening eigenaar					Handtekening gebruiker/huurder

Opsturen
Stuur het ingevulde formulier per post of e-mail naar:

Omgevingsdienst Regio Arnhem
Postbus 3066
6802 DB Arnhem
E-mail: postbus@odra.nl
Telefoon (026) 37 71 600

Een onvolledig ingevuld formulier neemt de ODRA niet in behandeling.
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