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Zaaknummer: 2014/1826 
Referentie:      2014/3997 

Raadsvergadering d.d. 4 maart 2014 agendapunt  14        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 18 februari 2014 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: mevr. M. Teekens 
Doorkiesnummer:   0592 - 266959 
E-mail adres:                m.teekens@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)  
 
Onderwerp 
Vaststellen wijzigingsverordening APV Tynaarlo 2010 (kappen van bomen) 
 
Gevraagd besluit 
De wijzigingsverordening APV Tynaarlo 2010 (kappen van bomen) vaststellen  
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De nieuwe kapverordening sluit aan bij het streven naar deregulering. Na vaststelling van de verordening hoeft 
voor minder bomen een kapvergunning te worden aangevraagd.  
Het streven naar minder aanvragen van bomen die we niet willen en kunnen weigeren: Op jaarbasis komen 
zo’n 150 - 180 kapaanvragen binnen. Daarvan worden gemiddeld 2 per jaar geweigerd. Dat geeft aan dat wij 
erg veel bomen per jaar beoordelen die niet aan de weigeringsgronden voldoen. Door de criteria aan te passen 
waarop een aanvraag gedaan moet worden kan hier verandering in komen. 
De nieuwe kapverordening streeft het doel na dat we ons meer gaan richten op de grote elementen, belangrijke 
structuren en grote  en monumentale bomen.  
Bescherming middels een kapverordening zal dus alleen blijven gelden voor bomen die een duidelijke betekenis 
hebben in het groene karakter van de gemeente. Daarin zijn een groen straatbeeld belangrijk, de monumentale 
bomen en de landschapselementen. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op het moment dat de Wet WABO ingevoerd werd in 2010 werd het proces rondom kapvergunningen onder de 
loep genomen. Op dat moment is ter sprake gekomen dat er erg veel aanvragen per jaar binnenkomen en maar 
zeer weinig vergunningen per jaar worden geweigerd. De conclusie is op dat moment getrokken dat een 
versoepeling/ wijziging van de regels daarin een verbeterslag zou kunnen maken. Die regels moeten zich dan 
meer toespitsen op de belangrijke bomen en structuren en daarbij meer aansluiten bij de weigeringsgronden.  
 
In de afgelopen jaren is er gewerkt aan de nieuwe regelgeving en om het doel wat we voor ogen hadden te 
bereiken is er veel intern overleg geweest en ook met de IVN verenigingen. De tijd is gebruikt om een goed 
product te maken die nu klaar ligt om vastgesteld te worden. 
 
Wat ging er aan vooraf 
In 2003 is de kapverordening vastgesteld die tot op heden gebruikt wordt en opgenomen is in de geldende APV. 
Die kapverordening was al een verruiming op de voorgaande regelgeving en leidde tot minder aanvragen. 
  
In de 10 jaar dat hiermee is gewerkt is gebleken dat er in verhouding nog steeds veel aanvragen binnenkomen 
in verhouding tot het aantal weigeringen per jaar. 
Van ca. 150- 180 aanvragen die per jaar binnenkomen worden gemiddeld 2 per jaar geweigerd. 
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Een verandering/ versoepeling van de regels kan leiden tot een betere verhouding tussen de hoeveelheid 
aanvragen en weigeringen. De nieuwe kapverordening voorziet daarin. Ook wordt hiermee bereikt dat alleen 
voor de grote en belangrijke bomen en boomstructuren een vergunning nodig is. De regelgeving richt zich 
daarmee op de grote lijnen en sluit meer aan bij de weigeringsgronden. 
  
Daarnaast past de versoepeling van de regels in het eerdere besluit voor deregulering. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
De nieuwe regels zijn besproken en overlegd met de drie IVN verenigingen Eelde/ Paterswolde, Vries en 
Zuidlaren.   
 
Na het vaststellen van de regels wordt er gepubliceerd dat er een versoepeling plaatsvindt van de regels voor 
kapvergunningen en dat er meer bomen zonder vergunning gekapt mogen worden. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Na vaststelling door de raad treedt de verordening 1 dag na bekendmaking in werking. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Het aanpassen van de verordening zal een besparing opleveren in uren. Aangezien er wel minder aanvragen 
op jaarbasis binnen zullen komen betekend dat ook een daling van inkomsten van de leges. Aangezien de 
leges van de kapvergunning niet kostendekkend zijn zal hier toch een kleine besparing plaatsvinden door de 
winst in uren.  
Deze uren zullen daarna deels ingezet moeten worden voor de ontwikkeling en de actualisatie van de 
monumentale bomenlijst die een belangrijke rol speelt in de nieuwe kapverordening. (collegevoorstel 2014/675) 
 
Door de samenhang van het wijzigen van de kapverordening en het vaststellen van de monumentale bomenlijst 
is het geheel kosten neutraal. Het gaat om zeer geringe verschuivingen in kosten en werkzaamheden. Deze 
kleine verschillen behoeven geen aanpassingen van de budgetten. 
  
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

Drs. G.K. Zijlstra secretaris 
 
 

                           


