
Aan de raad 

Punt 7. : Herziening kapverordening Gemeente 
Hellendoorn 

Samenvatting: 
De huidige kapverordening is vanuit van de wens tot vermindering van regelgeving voor 
particulieren toe aan een herziening. De burger krijgt met deze nieuwe verordening meer 
verantwoordelijkheid. De verordening houdt in grote lijnen in: 

• Gemeentelijke bomen met een diameter groter dan 10 cm (op 1.30m boven maaiveld) zijn 
vergunningplichtig. 

• Voor niet-gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom (Boswetgrensj is géén 
vergunning meer nodig tenzij ze op de waardevollebomenkaart staan. Volgens planning 
zal het college deze kaart direct na vaststelling van de kapverordening door de raad 
vaststellen, dus op 24 april 2012. 

• Voor niet-gemeentelijke bomen buiten de bebouwde kom (Boswetgrensj is een 
vergunning nodig als ze een diameter van 30 cm of meer hebben (op 1.30m boven 
maaiveld). 

Wij stellen u voor de nieuwe kapverordening vast te stellen. 

Opdracht: 

Herziening kapverordening 

Aanleiding: 
De huidige Verordening op het bewaren van houtopstand (oftewel kapverordening) is vanuit 
vermindering van regelgeving toe aan herziening. In de nieuwe situatie wordt uitgegaan van een 
systeem dat minder aanvragen voor de burgers inhoudt, maar wel de waardevolle bomen 
bescherming biedt. De burger krijgt met de nieuwe verordening meer verantwoordelijkheid. 
Het leidt tevens tot een beperking van het aantal af te handelen aanvragen. 
Doelstelling: 
Vaststel len van de nieuwe kapverordening door de gemeenteraad en zo invulling geven aan de 
wens te komen tot deregulering. 
Oplossingen: 
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. 

In de bijgaande ontwerp-kapverordening incl. artikelsgewijze toelichting (bijlage 1) zijn de nieuwe 
regels omschreven. Er is onderscheid gemaakt tussen gemeentelijke en niet-gemeentelijke 
houtopstanden. De niet-gemeentelijke houtopstanden zijn op hun beurt in twee categorieën 
ingedeeld. Te weten binnen en buiten de bebouwde kom. Deze 'bebouwde kom'-grens is op 24 
juni 2003 door de gemeenteraad vastgesteld conform artikel 1, vijfde lid van de Boswet. 

We vinden dat de burger of een bedrijf zelf over de aanplant van niet-gemeentelijke bomen mag 
beslissen. Eveneens vinden we, dat de overheid terughoudend moet zijn, als het gaat om het 
vellen/kappen van zo 'n boom. Slechts in bijzondere gevallen stelt de overheid regels. 
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Hieronder is beknopt omschreven wat de belangrijkste voorschriften uit de verordening zijn. 

Gemeentelijke houtopstanden 
Algemeen uitgangspunt is dat alle gemeentelijke bomen met een diameter groter dan 10 cm 
(gemeten op 1.30m boven het maaiveld) vergunningplichtig blijven. Hiermee voorkomen we de 
schijn van een mogelijke voorkeursbehandeling voor de gemeente. 

Niet-gemeentelijke houtopstanden 
Voor het vellen van niet-gemeentelijke houtopstanden binnen de bebouwde kom geldt dat er 
geen vergunning meer nodig is, tenzij deze houtopstand voorkomt op de nog vast te stellen 
waardevollebomenkaart. Dit is een 'niet-statische' kaart (incl. beschrijvingslijst), waarop de 
waardevolle bomen en boomgroepen binnen de bebouwde kom staan aangegeven. Deze kaart zal 
het college vaststellen direct nadat de raad de nieuwe kapverordening heeft vastgesteld, dus op 
24 april 2012 . 

Voor het vellen van niet-gemeentelijke houtopstanden buiten de bebouwde kom geldt dat er een 
vergunning nodig is indien de houtopstand een diameter heeft van 30 cm of meer (gemeten op 
1.30m boven maaiveld). 

Uiteraard blijft voor bomen die vanuit een herplantverplichting zijn geplant een vergunningplicht 
gelden. 
Met deze 'omgekeerde' kapverordening (dus enkel die bomen beschermen die het daadwerkelijk 
waard zijn) volgen we dezelfde procedure als vele (buur-)gemeenten. 

Leges 
Op dit moment is het uitgangspunt dat er geen leges worden geheven bij 
omgevingsvergunningen voor de activiteit kap. Met de komst van de Wabo is de kapvergunning 
echter een omgevingsvergunning geworden waarvoor leges betaald dienen te worden. Dit is ook 
reëel omdat er met het onderbrengen van de kapvergunning onder de Wabo ook extra 
verplichtingen (en kosten) voor de gemeente ontstaan. Vanuit het team vergunningen is 
aangegeven de leges te willen doorberekenen. We schaffen de leges voor bouwen of andere 
aanvragen ook niet af. De kosten worden feitelijk gemaakt en we streven naar 
kostendekkendheid. We willen de drempel echter niet te hoog leggen. We kiezen niet voor 
voiiedige kostendekkendheid, omdat daarmee mogelijk illegale kap in de hand wordt gewerkt. 
Er is geen objectieve rechtvaardigingsgrond te bedenken om aan de ene vergunning wel en aan 
de andere geen leges in rekening te brengen. Een dergelijke bepaling zou strijdig zijn met het 
gelijkheidsbeginsel. De dienstverlening (het werk dat we ermee hebben) blijft immers hetzelfde. 
Men kan zelfs veronderstellen dat een toekomstige aanvraag juist wat meer werk met zich 
meebrengt. Immers, het gaat juist om die bomen waarvoor een zorgvuldige afweging en 
motivering nodig is. 
Vandaar de afweging om na vaststelling van de nieuwe verordening, ook voor de 
omgevingsvergunningen voor de activiteit kap leges te heffen. Ook de gemeentelijke aanvragen 
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Bezwaren 
Belanghebbenden kunnen te allen tijde ageren tegen een verleende omgevingsvergunning. Dit is 
omschreven in de Algemene Wet Bestuursrecht en in de bepalingen uit de (landelijke) Wabo. 
Op het moment dat er bezwaren binnenkomen tegen een verleende vergunning aan de gemeente, 
zal de attitude van de gemeente zijn, niet te kappen totdat burgemeester en wethouders (na 
advisering door de commissie van bezwaar en beroep) op het bezwaar heeft beslist. 

Communicatie: 
De totstandkoming van deze ontwerp-kapverordening is meermaals besproken met het IVN en de 
Milieuraad. Naar aanleiding van deze overleggen is de verordening op meerdere punten 
aangepast. 
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Na vaststelling verordening door de raad zullen we inwoners informeren door een artikel in het 
Hellendoorn Journaal en op de website te plaatsen, evenals een bekendmaking in het Hellendoorn 
Journaal en door een persbericht naar de pers te sturen. Ook op het digitale loket zullen we 
aanpassingen doorvoeren. 

Effecten meten: 
Door het vaststellen van de 'herziene' kapverordening worden de volgende resultaten bereikt: 

• meer duidelijkheid voor de burger, inzake welke bomen bij kap al dan niet 
vergunningplichtig zijn; 

• meer vrijheid en minder regels voor de burger; 
• lastendrukvermindering voor de burger; 
• een efficiëntere bescherming van houtopstand; 
• meer begrip bij de burger door bijvoorbeeld minder waardevolle bomen in kleine tuinen 

kapvergunningvrij te maken; 
• verbetering van de handhaving als het gaat om echt waardevolle bomen; 
• aanzienlijke besparing in administratieve afhandeling en advisering door de gemeente; 

Planning: 
Vaststelling door de raad 1 7 april 2012 
In werking treding Op de dag na bekendmaking 

Concept Besluit: 
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). 

Nijverdal, 13 maart 2012 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco-secre^r is f «•—•de-buFgerxieester, 

<-^.-~~f~>-*"~~*~"' /• " \ 

H . G . M . Zwijnenberg, mevr. A.H.Raven BAT" ~ — « 3 

Advies commissie(s): 
Commissie Grondgebied: 
De fracties C D A , GB, ChrU en GL stemmen ermee in dat het voorstel wordt voorgelegd aan de 
raad. 
De fracties BB, PvdA, V V D , HOP en D66 stemmen er niet mee in dat het voorstel wordt 
voorgelegd. 
Het Presidium heeft op 2 april j . l . ingestemd met plaatsing op de concept-agenda voor de 
raadsvergadering van 17 april a.s. 

Nr. 12INT00653 Nijverdal, 17 april 2012 

Aldus besloten, met inachtneming van de aangenomen amendementen 2,3 en 4. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier. 


