








 
 

VERZOEK OM INLICHTINGEN VAN HET COLLEGE  
 

(artikel 41 Reglement van orde voor de gemeenteraad) 
 
 

 
Schriftelijke vragen ingediend door: Anneke Lubbers, namens de PvdA fractie. 
Datum: 15 januari 2019 
Onderwerp: Herplantplicht 
 

 
Aan:  
het college van burgemeester en wethouders 
  
 
De kwestie:  Herplantplicht. 
 
Binnen de gemeentelijke verordeningen van de gemeente Tynaarlo is een herplantplicht 
aanwezig. Enkele zinssneden uit de verordening c.q. vergunningsvoorschriften (voor de 
volledige vergunningsvoorschriften zie onderaan deze brief): 

‐ Bij de bijzondere vergunningsaanvragen staat geschreven: “Tot de aan de vergunning 
te verbinden voorschriften kan behoren het voorschrift dat binnen een bepaalde 
termijn en overeenkomstig de door het college te geven aanwijzingen moet worden 
herplant”. 

‐ Indien het gemeentelijk beleid of een bestemmings‐, bomen‐, groen‐, of 
landschapsplan de te vellen houtopstand als waardevol omschrijft, wordt, zo veel 
mogelijk, een herplantplicht opgelegd. 
 

Onze fractie heeft geruime tijd de gemeentelijke aankondigingen gevolgd met betrekking tot  
alle vergunningen in de gehele gemeente en we zijn tot nu toe niet één keer in de 
aankondigingen een herplantplicht tegen gekomen. 
 
 
Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van de PvdA vragen aan het College van 
Tynaarlo met betrekking tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het kappen 
van bomen. 
 
 
1.  Hoeveel omgevingsvergunningen met betrekking tot het kappen van bomen zijn er  
   de afgelopen 5 jaar afgegeven? 
 
2.  Hoeveel van deze vergunningen hebben tot een herplantplicht geleid? 
 
3.  Welk beleid volgt de gemeente met betrekking tot het aanwijzen van een  
   herplantplicht? 
 
4.  Wat zijn de toetsingscriteria voor herplantplicht? 
 



 
 
5.  Bent u met ons van mening dat behoud van het bomenareaal in de gemeente  

Tynaarlo een goede zaak is met betrekking tot duurzaamheid, CO‐2 reductie en 
klimaatbestendigheid? 
 

6.  Wilt u een voorstel uitwerken om tot een significante toename van het aantal  
   herplant bomen te komen? 
 
7.  In dat voorstel zien wij graag een omkering van de herplant regels terug komen. Wij  
   bedoelen hiermee dat er standaard een herplantplicht is en dat daar gemotiveerd  
   van afgeweken kan worden. Vindt u dit een goede benadering? 
 
8.  Is het mogelijk om een stuk grond in gemeentelijk bezit aan te wijzen waar herplant  
   bomen geplant kunnen worden als de bezwaren van punt 6 gehonoreerd worden en  
   er volgens de aanvrager geen mogelijkheid is voor herplant op eigen terrein? 
 
9.  Wil het college in het herplanten van bomen op gemeentelijke grond door  
   particulieren een coördinerende rol spelen? 
 
10.  Op welke wijze zijn de leges voor een omgevingsvergunning voor het kappen van een  
   boom samengesteld? 
 
11.  Is het mogelijk om een deel van de leges te oormerken als geld dat ingezet wordt  
   voor het herplanten van bomen? 
 
 
Wij wachten het antwoord op onze vragen met belangstelling af. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de raadsfractie van de PvdA in de gemeente Tynaarlo 
 
Anneke Lubbers 
 

 
 
 
 



 

 
Artikel 4:12c Bijzondere vergunningsvoorschriften 

 1. Tot de aan de vergunning te verbinden voorschriften kan behoren het 
voorschrift dat binnen een bepaalde termijn en overeenkomstig de door het 
college te geven aanwijzingen moet worden herplant. Indien het gemeentelijk 
beleid of een bestemmings-, bomen-, groen-, of landschapsplan de te vellen 
houtopstand als waardevol omschrijft, wordt, zo veel mogelijk, een 
herplantplicht opgelegd 

 2. Wordt een voorschrift als bedoeld in het eerste lid gegeven, dan kan 
daarbij tevens worden bepaald op welke wijze en binnen welke termijn niet-
geslaagde beplanting moet worden vervangen. De vergunning vervalt indien 
daarvan niet binnen maximaal één jaar na afgifte volledig gebruik van is 
gemaakt.2. Het college kan in bijzondere omstandigheden de in lid 1 genoemde 
termijn verlengen. 

 3. Als slechts een deel van de vergunde werkzaamheden zijn uitgevoerd is 
lid 1 van dit artikel niet van toepassing op de bijzondere voorschriften die 
gesteld zijn in een vergunning als bedoeld in artikel 4:12c en 4:12d.ing in het 
kader van de herplantplicht moet worden vervangen.3. Tot aan de vergunning te 
verbinden voorschriften kunnen behoren aanwijzingen ter bescherming van in 
en rond de houtopstand voorkomende flora en fauna. 

Artikel 4:12d Herplant-instandhoudingsplicht 

 1. Indien de houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in artikel 
4:11 van deze afdeling van toepassing is, zonder vergunning van het college is 
geveld, dan wel op andere wijze teniet is gegaan, kan het college aan de 
zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand bevond, dan wel 
aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van voorzieningen bevoegd is, 
de verplichting opleggen te herbeplanten overeenkomstig de door hen te geven 
aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn. 

 2. Wordt een verplichting als bedoeld in het eerste lid opgelegd, dan kan 
daarbij tevens worden bepaald op welke wijze en binnen welke termijn niet-
geslaagde beplanting moet worden vervangen 

 3. Indien een houtopstand waarop het verbod tot vellen als bedoeld in deze 
afdeling van toepassing is, in het voortbestaan ernstig wordt bedreigd kan het 
college aan de zakelijk gerechtigde van de grond waarop zich de houtopstand 
bevindt dan wel aan degene die uit andere hoofde tot het treffen van 
voorzieningen bevoegd is, de verplichting opleggen om overeenkomstig de 
door hen te geven aanwijzingen binnen een door hen te stellen termijn 
voorzieningen te treffen, waardoor die bedreiging wordt weggenomen. 
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