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Onderwerp 
I Kopie aan: 
ÍXrchlďD I N . reeks I vTvēTtñ" 

- Bezwaar tegen plaatsing op de lijst van bomen op de adressen 49M9a (A) 

- Opmerkingen ten aanzien van de nieuwe Kapverordening (B) 

- Bezwaar tegen de criteria voor de lijst van waardevolle bomen met bijbehorende tabel (C) 

- Het begrip dunning uit de kapverordening in relatie tot de lijst van waardevolle bomen (D) 

Volgens de tabel voldoet op deze adressen de "laan, rondom perceel" aan voldoende criteria voor 
plaatsing op "de lijst". Er is geen sprake van een laan en er staan geen bomen rondom deze percelen. 

Hier moet een ander perceel worden bedoeld. Ik beschouw de bomen op deze adressen dan ook als 
kapvergunningvrij. 

De nieuwe Kapverordening 

Ik dien dit bezwaarschrift ook in om te proberen u ervan te doordringen dat u met deze kapverordening 
een bedenkelijke weg inslaat. Niet zozeer tegen de kapverordening, als wel tegen het werken met een 
waardevolle bomenlijst en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. 
Voor zover mij bekend heeft de Raad niet de criteria die voor de lijst van waardevolle bomen zijn 
gehanteerd, vastgesteld. Omdat die lijst een essentieel deel uitmaakt van de Verordening dient de Raad 
deze criteria vast te stellen. Ik ben van mening dat de huidige lijst van waardevolle bomen daarom niet 

rechtsgeldig is. 

Vermindering regelgeving 

Blijkens publicaties was een belangrijk doel van een nieuwe kapverordening een verminderde 

regelgeving. Een terecht streven. Ik denk niet dat dit gelukt is: de regelgeving is zodanig gemaakt dat 
deze voor minder bomen/mensen van toepassing is. Dat is wat anders: dit is eerder discriminatie. Dit is 
mensen straften die het algemeen belang dienen (gediend hebben), vrijwilligerswerk verrichten. 
De belangrijkste doelstelling van een kapverordening zou moeten zijn: een hogere kwaliteit en liefst 

een groter aantal bomen binnen de gemeentegrenzen. Dat zal denk ik op deze wijze niet gaan 

gebeuren. Door het heffen van leges nemen de lasten toe en blijven bij de eigenaar, de lusten zijn 
vooral een algemeen belang. Het lijkt me naïef te denken dat er (veel) eigenaren zullen zijn die zich 

inspannen om met een boom op die lijst te komen. De kans dat een kandidaat-boom "op tijd" zal 
sneuvelen lijkt me groter. 

Bekendmaking 

Kwalijk is de geringe publicatie over het voornemen leges te heffen voor het aanvragen van een 
kapvergunning, en met name de hoogte ervan. Onduidelijk is ook of het tarief geldt voor één enkele 

boom of kan voor hetzelfde bedrag een aanvraag worden ingediend voor het vellen van meerdere 

bomen en op meerdere locaties. 

Waarop is het bedrag van, ik meen 254 euro, gebaseerd? 

Ad A. 

Ad B. 
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A d C . 
Ik vind het uiterst kwalijk, zo niet getuigen van: onbehoorlijk bestuur, dat de eigenaren van bomen die 
op de lijst voorkomen, hierover en de gevolgen hiervan, niet persoonlijk zijn ingelicht en geattendeerd 
op de bezwaarmogelijkheden. 

Ambtelijke tijdsbesteding 
Voor zover ik weet heeft het benodigde ambtelijke tijdsbeslag voor het opstellen van-, het werken 
met- en het actueel houden van deze kapverordening geen rol gespeeld. Dit lijkt me dit toch een 
belangrijk aspect. Er is nu al sprake van een aantal, van rechtswege verleende WABO-vergunningen. 
Daaruit blijkt niet dat er behoefte is aan meer ambtelijk werk. 
Ook voor het buitengebied dreigt een dergelijke lijst te worden opgesteld. In vergelijking met de tijd 
die nodig is voor de bebouwde kom is voor (de inventarisatie van het buitengebied) een veelvoud aan 
tijd vereist. Tenminste als de lijst op een zorgvuldige, deskundige en juridisch verantwoorde manier 
wordt opgesteld en bijgehouden. Afgaande op een door mij gehouden steekproef durf ik de stelling 
aan dat dit met de huidige lijst niet het geval is. 

IVN en Milieuraad 
"Eindelijk overeenstemming bereikt met het IVN en de Milieuraad", kopte een plaatselijke krant over 
de lijst van waardevolle bomen. Het lijkt wel of deze clubjes bij dit onderwerp de dienst uitmaken. 
De Milieuraad is slechts een verlengstuk van het gemeentebestuur. Uit overlevingsdrang kan van deze 
zijde medewerking aan een gemeentelijk verzoek worden verwacht. Kwalijk vind ik echter 
medewerking van het IVN. Het IVN is een instituut voor natuureducatie. Bij zaken als een 
kapverordening ontbreekt het overzicht van de impact van hun inbreng en past derhalve 
terughoudendheid. Let wel: de leden van het IVN zijn bij dit onderwerp niet geraadpleegd. Dat is 
kennelijk voorbehouden aan het bestuur en de coördinatoren. 

De criteria 
Algemene bezwaren ten aanzien van de criteria. 
- leeftijd: is een keuze. Echter niet reëel om voor alle boomsoorten dezelfde norm te hanteren. 
- specifieke kenmerken: dat is een uitermate subjectief criterium. Zoals het nu is omschreven is één 
van drie eigenschappen op elke willekeurige boom wel van toepassing te verklaren. 

- conditie: wat is dat precies: in onherstelbare conditie en: volledig in verval? Bovendien kun je niet 15 
jaar vooruit kijken. Als er schimmels aanwezig zijn is zelfs 5 jaar al te lang. 
In een cultuurlijke omgeving is het gewenst risicobomen tijdig te vellen, zodat ze geen schade en/of 
leed veroorzaken. 
Als dit een criterium wordt, is een meer concrete omschrijving noodzakelijk, waarbij ook 
rekening wordt gehouden met de boomsoort. 

- belang voor het aanzien: evenals de specifieke kenmerken uitermate subjectief en voor dit 
criterium geldt daarnaast, dat het bijna hetzelfde is als het 50/4 zichtbaarheids criterium vanaf de 
openbare weg. 

Steekproef Molenweg 49M9a en Laarmanweg 3 in Haarle. 
Aan de hand van een steekproef op slechts 2 plekken, durf ik de stelling aan dat de inventarisatie 
onzorgvuldig is uitgevoerd en daarom juridisch niet houdbaar. Ik hoop voor u dat de kwaliteit van de 
inventarisatie op deze adressen niet de maatstaf is voor de hele gemeente. 

Molenweg 49AÍ9a: 
Het komt me voor dat op zijn minst duidelijk moet zijn welke boom/bomen bij welk adres hoort, op 
welk kadastraal perceel en wie de eigenaar is. 
Voorts staat in de tabel: „ rondom perceel" en „ laan". 
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Rondom is hier niet het geval. De eiken staan slechts aan drie zijden. 
Ook het woord "laan" is misplaatst. Bij een laan denk ik toch aan minstens 2 rijen bomen (aan 
weerskanten van een toegangsweg). Op dit adres is sprake van een enkele rij eiken als onderdeel van 
de erfbeplanting. 

Laarmanweg 3: 
De benaming " laan" zou in dit geval kunnen worden gebruikt; wegbeplanting is een meer voor de 
hand liggende benaming. Veel erger is dat de tabel suggereert dat deze laan uit eiken bestaat, terwijl 
dat voor minder dan 5 ( ^ het geval is. De rest bestaat uit diverse andere soorten als beuk, els en 
esdoorn. Volgens de verordening zijn deze dus vergunningvrij. De vraag me af of dat de bedoeling is. 

Ad D, dunning 
Het woord: "herstel" (van het kronendak) ontbreekt in de tekst in artikel 1, lid 1, onder e van de 
Verordening en is wel opgenomen in de Toelichting. Dit is verwarrend. 
In de Verordening wordt gerept van "het voortbestaan" van een aaneengesloten kronendak. 
Bij een dunning is nooit sprake van het voortbestaan van het kronendak. Dat is per definitie 
onmogelijk. Herstel zal bedoeld worden, maar het staat er niet. 
Daarnaast is het is nog maar de vraag of dit altijd (en met name in de bebouwde kom) wel zo gewenst 
is. Het is een Kapverordening en geen Boswet. Een dunning in een bos is wat anders dan in een 
erfbeplanting. 

Het kapverbod is ingevolge art. 2, lid 4 onder e, niet van toepassing op houtopstand die bij wijze van 
dunning moet worden geveld. Ik neem toch aan dat dit ook van toepassing is op boomgroepen/rijen 
die op de lijst van waardevolle bomenlijst staan. Het zou toch van de gekke zijn als je eerst aan de 
overheid moet vragen om onderhoudswerk, een verzorgingsmaatregel die het overblijvende deel ten 
goede komt, uit te mogen voeren en voor het antwoord op die vraag meer dan 250 euro zou moeten 
betalen in de vorm van leges. 

Dat is twee stappen te ver. 
Dat de overheid, zelfs bij het nemen van verzorgingsmaatregelen in bepaalde gevallen wil 
meekijken/adviseren, is daar aan toe: maar dan wel door een DESKUNDIGE en GRATIS. 

Ik verwacht een reactie op elk van de gemaakte opmerking. Deze zie ik met belangstelling tegemoet, 

Hoogachtend, H. Nahuis 
Molenweg 49 
7448 RD HAARLE 

Een kopie wordt gezonden naar: de Raad van de gemeente Hellendoorn 
het bestuur van het TVN Hellendoorn/Nijverdal 
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