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Punt 6. : Herziening verordening op het 
bewaren van houtopstand 
(kapverordening) 

 
 
 
 

Aan de raad 
 
 
Samenvatting 
De huidige kapverordening is in het kader van de wens tot vermindering van regelgeving toe aan een 
herziening. Uitgangspunt van deze herziening is dat binnen de bebouwde kom  er geen vergunning 
meer nodig is voor het vellen van houtopstanden, tenzij de houtopstand voorkomt op de lijst en kaart 
met waardevolle boombeplanting. Buiten de bebouwde kom blijft het vellen van bomen met een 
diameter van 10 cm of meer (te meten op 1.30 meter boven maaiveld) vergunningplichtig. Het vellen 
van gemeentelijke bomen met een diameter van 10 cm of meer (te meten op 1.30 meter boven 
maaiveld) blijft, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, vergunningplichtig. 
 
Opdracht: 
Herziening van de kapverordening. 
 
Aanleiding: 
De huidige Verordening op het bewaren van houtopstand (i.e. kapverordening) is in het kader van 
vermindering van regelgeving toe aan herziening. Op 14 september jl. is de verordening al Wabo-
proof ‘gemaakt’ (m.a.w. er zijn sec technisch-juridische aanpassingen geweest).  
 
In de nieuwe situatie wordt uitgegaan van een systeem dat minder aanvragen voor de burgers 
inhoudt, maar wel de waardevolle bomen bescherming biedt. Uitgangspunt van deze herziening is dat 
binnen de bebouwde kom  geen vergunning meer nodig is voor het vellen van houtopstanden, tenzij 
de houtopstand voorkomt op de kaart met waardevolle boombeplanting, de zogenaamde 
waardevollebomenkaart, of de boom is geplant in het kader van een herplantplicht. 
 
 
Doelstelling: 
Vaststellen van de nieuwe kapverordening. 
 
Oplossing: 
Gezien de wens tot lastendrukvermindering en gelet op artikel 15 van de Boswet, de artikelen 149 en 
154 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht , de Flora- en Faunawet en de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht is de kapverordening inclusief de daarbij behorende 
artikelsgewijze toelichting herzien.  
 
De belangrijkste wijzigingen zijn doorgevoerd in de artikelen 1 en 2. Uitgangspunt is dat binnen de 
bebouwde kom er geen vergunning meer nodig is voor het vellen van houtopstanden, tenzij de 
houtopstand voorkomt op de een kaart met waardevolle boombeplanting. Buiten de bebouwde kom 
blijft het vellen van bomen met een diameter van 10 cm of meer (te meten op 1.30 meter boven 
maaiveld) vergunningplichtig. Het vellen van gemeentelijke bomen met een diameter van 10 cm of 
meer (te meten op 1.30 meter boven maaiveld) blijft, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, 
vergunningplichtig.  
 
De waardevollebomenkaart is niet statisch. Het streven is om eens in de twee jaar de kaart op te 
frissen en aanvullingen door te voeren. Het college zal de hernieuwde waardevollebomenkaart dan 
vaststellen, waarna deze ter kennisname aan de commissie grondgebied zal worden verzonden. 
 
 
 
Communicatie: 
Inwoners middels media informeren. 
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Effecten meten: 
Door het vaststellen van de ‘herziene’ kapverordening worden de volgende resultaten bereikt: 

• lastendrukvermindering voor de burger 
• een efficiëntere bescherming van houtopstand; 
• meer duidelijkheid voor de burger, inzake welke bomen al dan niet kapvergunningplichtig zijn; 
• meer begrip bij de burger door bijvoorbeeld minder waardevolle bomen in kleine tuinen 

kapvergunningvrij te maken; 
• verbetering van de handhaving ten aanzien van echt waardevolle bomen; 
• aanzienlijke besparing in administratieve afhandeling en advisering door de gemeente; 

 
Planning: 
Vaststelling door de raad 1 februari 2011 
In werking treding  12 februari 2011 
 
Voorstel: 
Voorgesteld wordt de Verordening op het bewaren van houtopstand (conform bijgevoegd 
ontwerpbesluit) vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de huidige Verordening op het 
bewaren van houtopstand (kapverordening). 
 
 
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, Nijverdal, 14 december 2010 
 
De secretaris,   de burgemeester, 
 
 
 
Drs. J. van der Noordt, ir. J.J. van Overbeeke 
 
 
Advies commissie(s): 
De commissie grondgebied stemt ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de raad. De fracties 
ChrU, D66, GL en PvdA gaan niet akkoord. 
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Bijlagen: 
 

1. Ontwerp-kapverordening + artikelsgewijze toelichting 
2. Waardevollebomenkaart (lijst, foto’s en diverse kaarten) 

 
 
 
 
  
 


