
 
 
 
 
 
 
 
Aan Hare Excellentie mevrouw ir. C.E.G. van Gennip 
Staatssecretaris Ministerie van Economische Zaken 
Postbus 20101      
2500 EC  Den Haag      
       
   
 
 

Aan drs. W. J. Deetman 
Voorzitter van de VNG Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten  
Postbus 30435 
2500 GK Den Haag 

 
          
 
Betreft: bescherming van bomen en kapverordening 
  
 
Datum: 16 november 2006  
 
 
Geachte Staatsecretaris, Geachte Voorzitter, 
 
Hierbij maken wij onze ernstige bezorgdheid kenbaar met betrekking tot berichten om de 
kapverordening van gemeentes af te schaffen. De praktijk van alle dag bewijst ons dat het met 
onze bomen in Nederland buiten de natuurgebieden niet goed gaat. Bomen worden onnodig 
gekapt, onvoldoende beschermd tegen schade bij werkzaamheden en onvoldoende gewaardeerd 
bij bijvoorbeeld nieuwbouwprojecten. Lezende uw intenties en de reactie van de Staatssecretaris 
op het eerdere schrijven van de Bomenstichting komen wij vanuit onze praktijkervaring tot het 
volgende. 
 
Gemeentes dienen te zijn voorzien van een instrumentarium dat het best is toegesneden om de 
belangen van een goed en waardevol bomenbestand te behartigen. Daar waar de kapverordening 
er in slaagt om deze doelstelling te bereiken is afschaffing niet gewenst. Bovendien geeft de 
kapverordening de mogelijkheid tot het voorschrijven van een herplantplicht waardoor er voor 
gezorgd kan worden dat de bomenpopulatie op peil blijft. De eenvoudige veronderstelling dat 
kapvergunningen alleen maar leiden tot administratieve rompslomp gaat ten onrechte voorbij aan 
de inspanningen van burgers en belangengroepen waardoor duizenden bomen zijn gered of 
worden gered van onnodige kap. Het mag dan ook nooit zo zijn dat burgers en belangengroepen, 
juist vanwege hun betrokkenheid bij de eigen leefomgeving, eenvoudigweg buiten spel worden 
gezet. 
 
 
 



 
 
Op basis van een evaluatie uit de eerdere kapaanvragen zou eventueel wel een classificatie 
aangehouden kunnen worden. Wijken/buurten waar zich weinig waardevolle houtopstanden 
bevinden kunnen dan op een vrijstellingslijst komen, met uitzondering van de als waardevol 
aangemerkte houtopstanden in die wijken of buurten. Daarvoor is het wel nodig dat er een lijst 
wordt opgesteld met alle waardevolle bomen en houtopstanden binnen de gemeente zowel in de 
stad als in het buitengebied.  
 
Wijken en buurten die zich onderscheiden vanwege hun groene karakter en een bijdrage leveren 
tot het aanzicht en de beleving van de stad, de ecologie en het leefmilieu, behoeven extra 
bescherming tegen kap. Dit om natuur-, landschaps- en  cultuurhistorische waarden alsmede 
waarden bezien vanuit stads- of dorpsgezicht te beschermen waardoor mede een stedelijke 
groenstructuur duurzaam in stand kan worden gehouden en kan worden ontwikkeld. Ditzelfde 
geldt voor houtopstanden in eigendom van gemeente (plantsoenen/bomenlanen), provincie en 
eigenaars van grotere houtopstanden. Dit om zoveel mogelijk tot een onafhankelijke afweging te 
kunnen komen en daarbij belanghebbenden de kans te geven dat hun belangen in de 
besluitvorming worden betrokken. Bovendien zal men zich ervan moeten vergewissen dat te allen 
tijde de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet niet overtreden mogen worden. Bij de 
gemeente rust de verantwoordelijke taak (voorzorg) om te voorkomen dat er in strijd met deze 
wetten gekapt wordt. Deze voorzorg kan juist meegenomen worden bij de beoordeling van een 
kapaanvraag waarbij de aanvrager erop gewezen kan worden dat eventuele kap in strijd is met de 
natuurbeschermingsregelgeving. Bij afschaffing van de kapverordening zal deze voorzorg 
vervallen. Van de gemiddelde burger kan namelijk niet verwacht worden dat hij/zij voldoende 
inzicht heeft in de beschermingskaders van de Flora- en Fauna wet.  
 
Met name in het buitengebied is door het ontbreken van toezicht het gevaar groot dat bijzondere 
bomen en houtopstanden in het agrarische cultuurlandschap ongemerkt verdwijnen. Opname op 
een lijst kan ertoe bijdragen dat ze beter zijn beschermd. Indien een dergelijke lijst wordt 
opgesteld moet dit wel een uitgebreide lijst zijn. Voorkomen moet worden dat gemeenten uit 
financieel oogpunt deze lijst zo kort mogelijk willen maken. 
 
Niet vergeten mag worden dat de kapverordening middels een boetebeding en een 
compensatieplicht bij (illegale) kap het instrumentarium biedt om er op toe te zien dat het 
bomenbestand op peil blijft. Wij verzoeken u daarom het kind niet met het badwater weg te 
gooien door de kapverordening af te schaffen. De praktijk van vandaag de dag geeft ook aan dat 
er onnodig of illegaal gekapt wordt ondanks de aanwezigheid van een kapverordening en dat 
gemeentes niet altijd handhavend optreden. Zo is bij nieuwbouwprojecten het bijvoorbeeld 
gebruikelijk om terreinen schoon te vegen terwijl het vaak heel goed mogelijk is om bestaande 
houtopstanden in te passen waardoor een nieuwbouwwijk direct een groen aanzien heeft. Boetes 
voor illegale kap zijn vaak helaas zodanig laag dat zij door projectontwikkelaars eenvoudigweg 
ingecalculeerd worden. Het afschaffen van de kapvergunning kan binnen dit kader uitgelegd 
worden als beloning voor illegale en/of onnodige kap en het afzien van handhaving. 



 
Er is groot belang bij het behouden van een waardevol en duurzaam bomenbestand. Dit uit het 
oogpunt van welzijn en betrokkenheid bij de omgeving, behoud van natuur- en 
landschapswaarden en een beter leefklimaat. Zo zorgen bomen onder meer voor schone lucht en 
de opvang van fijn stof. Verder zorgen ze voor koelte in warme zomers en zijn 
rustgevend/onthaastend wat weer kan leiden tot minder vandalisme. Ten aanzien van 
natuurwaarden zou standaard vastgelegd moeten worden dat gedurende de broedperiode niet 
gekapt mag worden. Verder dienen er hogere boeteclausules te worden vastgesteld om illegale 
kap tegen te gaan.  
 
In bepaalde situaties is een vrijstelling van de kapverordening voor te stellen maar zolang er geen 
afdoende alternatief instrumentarium voorhanden is om bomen en de bijbehorende waarden voor 
natuur, landschap, cultuur en stads- of dorpsgezicht duurzaam te beschermen zien wij geen 
aanleiding om tot afschaffing van de kapverordening over te gaan.  
 
 
In afwachting van uw spoedige antwoord, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de Provinciale Milieufederaties, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Vintges 
Directeur Gelderse Milieufederatie 
 
 
c.c.: 
dr. P. Winsemius, Minister VROM 
dr. C.P. Veerman, Minister LNV 
Leden van de vaste kamercommissie LNV, VROM en EZ 
de Voorzitter van de Tweede Kamer 
 


