
Lubberink b.v.   Bouwkundig Teken-Adviesbureau–   Kieftenweg 2   –   7495 PG Ambt-Delden 

Telefoon : (0547) 29 27 36   -    E-mail : info@lubberinkbta.nl  internet : www.lubberinkbta.nl 

Rabobank : 31.33.76.336   -   BTW-nummer : NL8121.44.752.B01 – K.v.K.-nummer : 06077434 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
������������	�

����
������������������������

������������

�������������
��
�

��������������

�� ����!������� ����"��������#
��$������!� �%����"�		���
�

����&��
���'�(��������((�

�

Geachte heer Theunissen, 
 
Naar aanleiding van uw verzoek om aanvulling t.b.v. de bovengenoemde aanvraag kunnen 
wij u het volgende mededelen. 
Ten aanzien van uw verzoek om een quickscan in het kader van de flora en fauna: 
We hebben ter plaatse onderzoek verrichten er blijkt dar er zich geen beschermende 
soorten dieren en planten bevinden. 
Ten aanzien van het verzoek m aanvulling voor het kappen van bomen het volgende. De 
houtopstanden welke aanwezig zijn betreffen opslag van weekhout als berken, vlier en 
dergelijke. De afmeting van het gedeelte wat ontruimd moet worden is 30 x 12 m1. Hierop 
staan de volgende beplantingen: 
5 stuks berken diameter 10 cm. 
3 stuks berken diameter 20 cm 
2 stuks berken diameter 35 cm. 
2 stuks eiken diameter 20 cm. 
4 stuks eiken diameter 10 cm  
In de lengte langs de schuur staan 6 tal fruitbomen als appel, peer, kers. 
Zoals overeengekomen zullen de opstanden worden gerooid en hiervoor wordt herinplant 
gepleegd. 
Ten aanzien van het verzoek om aanvulling met betrekking tot de te slopen schuur het 
volgende: de schuur is opgebouwd uit houten palen en planken. 
Het dak is voorzien van stalen golfplaten. De hoeveelheid sloopafval bedraagt minder dan 
10 m3. Er komt geen puin en asbest vrij. De schuur kan dus zonder omgevingsvergunning 
worden gesloopt. 
 
Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd inzake de gevraagde aanvullingen.  
Graag verzoek ik u, namens de opdrachtgever om de aanvraag nu met grote spoed af te 
handelen, daar er met grote spoed met de bouw begonnen moet worden. De dieren moeten 
al in september kunnen worden opgestalt. 
De aanvraag loopt immers ook al langer dan 1 jaar. ( december 2009) 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
H. Lubberink 
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