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Om 2 belangrijke redenen

1.  Waarom 
een nieuwe 
kapverodening

1. Waarom een nieuwe kapverordening

1: Om de Cijfers:

• Op jaarbasis komen zo’n 150 – 180 aanvragen binnen.

• Daarvan worden gemiddeld 2 per jaar geweigerd

• Daarvan wordt over ca. 5 vergunningen per jaar overlegd met de 
aanvragers om te kijken of kap noodzakelijk is of dat snoei een 
oplossing kan zijn waardoor de boom behouden blijft.  (Daarbij zijn 
de weigeringsgronden dus niet voldoende aanwezig maar gaat het 
wel om een mooie boom.)



1.  Waarom 
een nieuwe 
kapverodening

2: Omdat we het grootste deel van de aanvragen 
niet kunnen weigeren.

Het punt waarop momenteel aangevraagd moet worden, en het 
moment waarom we een boom kunnen weigeren op basis van de 
weigeringsgronden, liggen erg ver uit elkaar.

Punt van aanvragen 
bij de huidige 
regelgeving met o.a. 
25 cm doorsnede.

Punt waarop de 
weigeringsgronden 
meestal voldoende 
van toepassing zijn 
om te weigeren

Punt van 
aanvragen met 
de nieuwe 
kapverordening



De hoofdvraag: 

Willen we bomen blijven beschermen middels een 
kapverordening?

Wij zijn van mening van WEL

In Hoofdstuk 2 van deze presentatie leggen we uit waarom, 
en wat we dan willen beschermen.

1. Waarom een 
nieuwe 
kapverodening



Waarom ?

Omdat Groen een belangrijk en essentieel onderdeel is van onze 
gemeente. Het is onderdeel van onze identiteit.

We moeten waken voor het behoud van de belangrijkste groene 
elementen in dorp en landschap.
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achterliggende 
gedachte voor 
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kapverordening

2. De achterliggende gedachte voor de nieuwe 
kapverordening



1: Een Groen straatbeeld

Deze wordt gevormd door:
1    De gemeentelijke bomen(structuur) in openbaar gebied
2 Bomen in de voortuinen

De nieuwe kapverordening beschermt de bomen vanaf 40 cm doorsnede

tuin voortuin Openbaar
gebied

voortuin tuin

Wat willen we dan blijven beschermen:
Dat zijn 3 belangrijke dingen

2. De 
achterliggende 
gedachte voor 
de nieuwe 
kapverordening

Afbeelding:

Een groen 
straatbeeld
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2. Monumentale bomen 

Monumentale bomen zijn de juweeltjes van onze gemeente en hebben
grote waarde voor de omgeving, zorgen voor identiteit en laten de 
historie zien. Ze worden zeer beschermd in de nieuwe kapverordening.
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3. Landschap(selementen)

Voor het kappen van 50 m2 of meer aaneengesloten houtwal blijft 
altijd een vergunning nodig evenals voor 200 m2 of meer 
aaneengesloten bosplantsoen, bos of bomensingel.

Hans R. van der Woude
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Het is verboden zonder vergunning van het college de volgende 
werkzaamheden uit te voeren:

� Kappen van een boom met een stamdoorsnede van 40 cm of meer 
wanneer deze niet in het achtererfgebied staat;

� Kappen van een boom met  een stamdoorsnede van 40 cm of meer in 
het achtererfgebied indien het totale perceel groter is dan 2000 m2;

� Kappen van een monumentale boom of herdenkingsboom welke 
opgenomen is op de gemeentelijke monumentale bomenlijst;

� Knotten, kandelaberen of afzetten van hakhout wanneer de boom 
vergunning plichtig is zoals bedoeld in lid 1 onder a, b en c van dit 
artikel en deze maatregel voor de eerste maal wordt toegepast;

� In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1 van dit artikel is voor het 
kappen van 200 m2 of meer aaneengesloten bosplantsoen, bos of 
bomensingel altijd een vergunning nodig;

� In afwijking van hetgeen bepaald is in lid 1 van dit artikel is voor het 
kappen van 50 m2 of meer aaneengesloten houtwal altijd een 
vergunning nodig.

Deze sheet alleen 
doornemen als er 
behoefte aan is. 
Deze regels zijn 
vooraf toegestuurd.



3. Uitleg van de 
nieuwe regels

2. Er is geen vergunning nodig voor:

� Kappen van een boom tot een stamdoorsnede van 40 cm 
wanneer de boom niet monumentaal is;

� Kappen van een boom met een stamdoorsnede van 40 cm of 
meer  in het achtererfgebied indien het totale perceel niet 
groter is dan 2000 m2 en de boom niet monumentaal is;

� Houtopstanden die bij wijze van dunning worden geveld en 
deze niet monumentaal zijn;

� Herhalen van eerder uitgevoerd onderhoud aan bomen of 
houtopstanden als het gaat om knotten of periodiek afzetten 
van hakhout;

� Houtopstand die moet worden geveld krachtens de 
Plantenziektenwet of krachtens een aanschrijving op last van 
het college (artikel  4:12g), zulks onverminderd het bepaalde 
in de artikel 4:12d van deze verordening;

� Kweekgoed;

� Kapwerkzaamheden die onder de Boswet vallen en waarvoor 
een boswetmelding gedaan is.

Deze sheet alleen 
doornemen als er 
behoefte aan is. 
Deze regels zijn 
vooraf toegestuurd.



3. Uitleg van de 
nieuwe regels

Achtererfgebied: erf 
aan de achterkant en 
de niet naar 
openbaar 
toegankelijk gebied 
gekeerde zijkant, op 
meer dan 1 m van de 
voorkant van het 
hoofdgebouw. Het 
achtererfgebied staat 
aangegeven met de 
zwarte lijn in de 
afbeelding.

Tot 40 cm

Alles behalve monumentaal 
op een perceel tot 2000 m2

Toelichting Achtererfgebied



Waarom van 25 naar 40 cm stamdoorsnede 

• De ervaring leert ons dat een boom beneden de 40 cm zelden aan 
de weigeringsgronden kan voldoen. Er zijn altijd uitzonderingen 
maar meer dit gaat op voor meer dan 98 % van de bomen. 
Afgelopen jaren zijn alleen monumentale bomen geweigerd.

en waarom is het achtererfgebied vergunningsvrij 
tot 2000 m2 (monumentale bomen uitgesloten)

• De meeste percelen in het dorp vallen binnen de 2000 m2. Boven 
de 2000 m2 heb je vaak te maken met percelen in het buitengebied
of met een oud perceel in het dorp bijvoorbeeld bij een 
woonboerderij. Boven de 2000 m2 speelt landschappelijke 
inpassing en groene aankleding van een perceel doorgaans een 
belangrijke(re) rol. 

• Daarnaast geeft een boom in de kleine tuin vaak overlast en willen 
wij de kap meer vrij geven op een kleiner perceel.
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4. De praktijk

Monumentale bomen en herdenkingsbomen

Wat blijft kapvergunnings-pichtig?



Bomen in openbaar gebied vanaf  40 cm doorsnede

4. De praktijk



4. De praktijk

Bomen in de 
voortuin vanaf  
40 cm



4. De praktijk

Boom van 40 cm of 
meer in de 
achtertuin op een 
perceel groter dan 
2000 m2. 

Landschappelijke 
inpassing speelt een 
rol.



Knotten, kandelaberen of afzetten van hakhout wanneer de boom 
vergunningsplichtig en deze maatregel voor de eerste maal wordt 
toegepast

4. De praktijk



4. De praktijk

Hans R. van der Woude

Houtwal vanaf 50 m2 aaneengesloten



200 m2 of meer aaneengesloten bosplantsoen, bos of bomensingel

4. De praktijk



Vragen


