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Aan
DE RAAD/COMMISSIE

Onderwerp:
Mededeling inzake aanpassing kapverordening

Giessenlanden, 12 juni 2007

Geachte leden,
In de raadsvergadering van 9 november 2006 is unaniem een motie van de CDA-fractie aangenomen.
In deze motie wordt een verzoek gedaan om de plaatselijke kapverordening zodanig aan te passen, dat
minstens een aanzienlijke versimpeling ten aanzien van aanvraagprocedures kan worden bereikt.
Deze aanzienlijke versoepeling kan worden bereikt door inhoudelijke aanpassing van de kapverordening.
Middels deze mededeling willen wij uw raad hieromtrent informeren.
De bijgevoegde (concept) Bomenverordening 2007 is opgesteld nadat de Landelijke Bomenstichting te
Utrecht in samenwerking met de Vereniging Stadswerk een model bomenverordening met artikelsgewijze
toelichting hadden samengesteld. Wij hebben gebruik gemaakt van dit model omdat hierin de artikelen
beter omschreven en onderbouwd zijn dan in onze huidige kapverordening. Op een aantal punten zijn
wijzigingen doorgevoerd of eruit gelaten ten einde versoepeling van de regels te bereiken.
De belangrijkste versoepeling in de regelgeving betreft het noemen van een minimale diameter voor te
kappen bomen, waar in de huidige verordening (APV) niet over wordt gesproken. Volgens de huidige
verordening dient voor álle te kappen bomen een verzoek te worden ingediend bij het college van
Burgemeester en Wethouders. De nieuwe (concept) kapverordening gaat er vanuit dat alleen voor
particuliere bomen met een grotere diameter dan 30 cm. een kapvergunning moet worden aangevraagd.
Voor gemeentelijke bomen geldt een diameter van groter dan 20 cm. Deze diameter wordt gemeten op een
hoogte van 1,30 m’ vanaf de grond. De omtrekken van de genoemde diameters zijn respectievelijk 94 en
63 cm.
Door de introductie van bovenstaande criteria zal de eventuele kap van dikkere en daarmee vaak
beeldbepalende bomen altijd moeten worden aangevraagd.
Deze versoepeling zal een beperking van kapaanvragen van naar schatting 50 tot 60 % inhouden.
Als aanvulling kan worden vermeld dat in de nieuwe verordening 2007 geen kapvergunning meer nodig is
voor naaldbomen en coniferen, omdat deze bomen niet landschapseigen zijn en daarmede niet als
beschermwaardig moeten worden aangemerkt. Hiermede zal het percentage aanvragen naar schatting met
5 tot 10 % dalen.
Tot slot blijven alle bomen en houtopstanden die in de huidige verordening (art. 4.3.2. Lid 2) uitgezonderd
zijn, ook in de nieuwe verordening uitgezonderd, tenzij het gaat om hoogstamfruitbomen en notenbomen.
Deze worden in de toekomst wél beschermd, om zodoende de aanbevelingen van het Landschapsplan A&V
te op te volgen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Giessenlanden,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. H. Haan

mevr. E. Boot
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